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PRÒLEG

L'estudi de les plantes sota l'aspecte medicinal y econòmic és

tan antic com l'home, però el llur estudi des del punt de vista

taxonòmic y geogràfic, amb objecte científic, es a tot arreu, y

singularment al nostre país, relativament modern. Y no es pas

que'ls catalans s'hagin mostrat negligents en aquesta mena d'es-

tudis, puix que a Catalunya y per catalans s'organisà el més

important jardí botànic que fins a mitjans del segle xviii hi ha-

gué en tota Espanya (Golmesr., La Botànica)^ los botdnicos de

la península hispanolusitana, i5g).

El primer botànic català que emprengué amb veritable profit

aquesta tasca, fou Francesc Mico, nat a Vich en i528, qui, des-

prés d'estudiar Medicina y Farmàcia, recorregué ambdues Gas-

telles y Extremadura y les principals montanyes de nostre Prin-

cipat, descobrint unes 30 espècies noves que, descrites y dibui-

xades per ell meteix, foren publicades a Lyó per Dalechamp en

1687, en sa Historia generalis plantarum.

Les aficions de Mico sembla que foren heretades per la dinas-

tia dels Salvadors, que al segle següent feren de Catalunya l'em-

pori dels coneixements fitogràfics, essent el seu concurs sol•lici-
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tat pels primers botànics del món. Joan Salvador, nat a Calella

en 1596, deixeble y col•laborador de Mico, portat de les seves

aficions, dóna la volta a Espanya y manté relacions amb Barre-

lier y altres botànics contemporanis. El seu fill Jaume, el més

eminent dels Salvadors, que naixé a Barcelona en 1649, també

farmacèutic, fou íntim amic y company d'excursions de Tour-

nefort, que'l visità tres vegades a Barcelona, anomenantlo el

Fènix de la seva pàtria «gentis suae phocnix», essent tingut per

un dels primers fitògrafs de la seva època. Durant la seva llarga

vida, puix visqué 91 anys, formà, a més d'un gran herbari, un

jardí botànic a Sant Joan Despí, que resultà ser el més impor-

tant d'Espanya.

Els seus fills, Joan y Josep, recorregueren les Balears, y el

primer fou també company dels famosos germans Antón y Ber-

nard de Jussieu (1715-1717), comissionats pel Govern francès,

en la memorable expedició per Espanya y Portugal. Per fi, Jau-

me Salvador, fill de Josep y nét de l'altre Jaume, conservà els

tresors d'aquella il•lustre dinastia y fou fidel depositari de les

seves immarcesibles glòries.

Joan Minuart, nat en 1693, oriunde de Sant Celoni, deixeble

de Jaume Salvador y farmacèutic de Sant Cugat del Vallès, des-

prés a Barcelona, més tard apotecari major de l'Hospital general

de Madrid, herborisà per Castella y Catalunya, unes vegades sol

y altres en companyia de Quer y de Bolós, mereixent l'apreci del

gran Linneu; fou íntim amic del deixeble predilecte d'aquest,

Loeffling, durant la seva estada a la capital d'Espanya.

Josep Quer, fill de pares espanyols, nascut a Perpinyà, reco-

rregué dos anys després de Minuart, com a cirurgià de l'exèrcit,

gran part d'Espanya y de Itàlia; fou fundador y professor del

primer jardí botànic de Madrid, autor d'una Flora espanyola

(1762-1764) que, persepararse de les idees linneanes, no corres-

pongué a la seva ben adquirida fama.
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Succeí a Quer en la direcció del jardí botànic, Miquel Barna-

das, natural de Puigcerdà, metge de Carles III, botànic distin-

git, que en son Specimen Florae Hispaniae, reuní la descripció

de dues mil plantes y molts dibuixos; aquesta obra, adicionada

per Lagasca , es vengué a Londres en 1 829 amb el títol de Herba-

rium picium hispanicum. El seu íàll Miquel Barnadas y Claris

fou també distingit botànic, y en 1793 succeí a Palau en la cà-

tedra que exercia en el Jardí Botànic. Digne és també de ser

citat Antoni de Bolós, farmacèutic olotí, consogre de Minuart,

per les seves herborisacions per Catalunya y per un bon herbari

que formà amb plantes pirenenques, on figuren, pintades per

ell, varies orquídies.

Tenim, doncs, que durant una gran part dels segles xvi, xvii

y xviii, els autors catalans no solament posen a Catalunya al

nivell de les nacions més avensades des del punt de vista fito-

gràfic, sinó que difonen llurs coneixements per tota Espanya,

fundant en la capital d'aquesta institucions que no trigaren a

assolir fama y renom per tota Europa. Mes durant els darrers

anys del segle xviii y la primera meitat del xix, decau visiblement

l'entusiasme per aquets estudis, ja sigui per manca de mestres

de reconegut prestigi, ja per consideraries equivocadament man-

cats de la utilitat que se'ls havia concedit fins aleshores.

A un altre català, al eximi Antoni Cebrià Costa, catedràtic de

la Universitat de Barcelona, cabé la glòria de restaurar al nos-

tre país la decaiguda afició a l'estudi de les plantes. Portat pel

seu ardor juvenil, recorre Catalunya formant un valiós her-

bari; descobreix y descriu espècies noves, que amb gran zel cul-

tiva al jardí d'aquella Universitat literària, y comunicant amb
la seva paraula pulcra y castiça l'entusiasme als seus deixebles,

forma escola ben poixant y més nombrosa que la formada pels

Salvadors dos segles enrera.

Dispersats per Catalunya aquests deixebles, però formant tots
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part de la Societat Botànica Barcelonesa, es converteixen en ac-

tius y íervorosos corresponsals del seu mestre, al qual remeten

plantes de distintes localitats, consultantli els dubtes y dificul-

tats que'ls sugeríen les seves troballes. Aixís s'anava enriquint

el seu Herbari, el més complet que íïns allavors s'havia format

a Catalunya, y pogué escriure aquell Catalogo ra^onado (1877)

que conté 2414 espècies, al qual més tard afegí un Siipkmento

que'n comprèn 930. Aquest treball, el més acabat y conciençut

que fins avuy s'ha publicat a Catalunya, és resultat de la col•la-

boració de tots, com se veu clarament al fuUejarlo. lli figuren,

les moltes espècies que personalment havia recolectades en els

seus nombrosos viatjes, plantes de la Segarra, remeses per En

Joan Puiggarí, que durant alguns anys exercí a Prats de Rey

la medicina; de la plana de Vich, recuUides pel nostre distingit

y malaguanyat condeixeble En Ramon Masferrer y Arquimbau;

d'Olot, les Guilleríes y altres comarques, com a resultat de les

detingudes exploracions d'En Estanislau Vayreda, Ramon Bo-

lós y Joan Texidor; de Cadaqués, facilitades pel seu compro-

fessor En Frederic Trèmols ('); de Berga, que'l farmacèutic

Francesc Grau estudià amb singular afecte; del voltants de

Barcelona, recol•lectades pel metge En Joan Montserrat y Archs;

de Lleyda, enviades per En Ramon Agelet, més tard catedràtic

a Granada (2) y particularment el canonge Gonzàlez; y finalment,

per altres persones merament aficionades, a les quals s'havia en-

comenat l'entusiasme del mestre convertit en apòstol d'aquesta

patriòtica tasca. També nosaltres, que'ns honorem d'haver estat

deixebles de tal mestre, sentírem el foc de sa paraula amb tant

de vehemència, que des que en 1870 abandonàrem la alma ma-

(1) Teixidor va deixar un Herbari que'l Sr. Puigpiquécedi a lacíuui de Manresa; Trèmols ne deixà un de

important, galantmcni donat per la senyora viuda a l'Acadcmia de Ciències de Barcelona.

(2) Agelet pusscla un ric herbari amb molts exemplars de Boissier y Rcutcr de plantes espanyoles, que'l

banquer de Lleyda, Sr. Llorenç, ens va cedir graciosament.
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íerfins avuy, isolats a íòra, en mitj dels afers de delicats càrrecs

y deures professionals ineludibles, no creiem haver deixat trans-

córrer un dia sense que les plantes hagin ocupat el nostre pen-

sament per alguna estona o per algunes hores. Beneïdes siguin

les plantes, qu'en més d'una ocasió mitigaren les nostres penes,

endolcint hores amargues de la vida!

Alguns dels deixebles de Costa publicaren pel seu compte el

resultat de les propries exploracions y estudis, com En Masferrer,

qui en 1877 va publicar Recuerdos botdnicos de Vicli, y En Vay-

reda qui, tres anys després, donava a la imprempta Plantas nO'

tables de Catalana, y l'autor d'aquestes linies, qui en i8go entre-

gava a la «Real Acadèmia de Barcelona» la Flora del Vallés, se-

guida de varies Memorias sobre plantes noves, crítiques o rares.

Y no fem menció d'En Golmeiro, qui en 1872 donà a llum un

Catalogo de plantas observadas en Cataluna, perquè fundadament

y honradament creiem que les exploracions d'aquest botànic,

malgrat de l'honrós càrrec que exercia, apenes sortiren del re-

cinte que guardava l'Herbari Salvador. Costa no havia tingut

successor, ni n'ha tingut encara avuy en la seva càtedra.

També han prestat el seu generós concurs a l'estudi de la nos-

tra Flora alguns reputats estrangers, com Picot de Lapeyrouse,

qui en 181 3 publicà la Histoire abregée des plantes des Pyrénées,

l'abat Pere Andreu Pourret, nat a Narbona en 1764, qui recor-

regué Catalunya, y expatriat per la revolució francesa, s'establí

a Barcelona, on tingué ocasió d'estudiar l'Herbari Salvador que

li servi de molt, diu, en els seus treballs sobre plantes noves d'Es-

panya (Trabajos botànicos del abaté Pourret, por Colmeiro, 8);

Zetterstedt qui en i856 creuà la Vall d'Aràn y a l'any següent

va publicar Tlantes vasculaires des Tyrénées principales; Tim-

bal-Lagrave (i 863-1 871) recorregué la meteixa Vall, publicant

varies Memòries sobre plantes del Pirineu Central ; Pere Bubani,

qui des de 1836 a 1862 visità gran part de Catalunya i quasi tot
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el Pirineu y passà alguna temporada a Berga, per la amistat de

Grau, haventse publicat després de sa mori el fruit de les seves

exploracions sota la denominació de Flora Tyrenaea (1893);

Gasten Gautier, qui en companyia de Arvet-Touvet y de Trè-

mols, efectuà en 1897 un viatje per Catalunya, a fi de recol•lectar

espècies del dificilíssim genre Hieracium, publicant també el

primer una Floredes Tyrénées Orientales; Webb, qui herborisà

per la provincià de Tarragona y va publicar els seus Otia hispa-

7iica ; Coste y Soulié, qui recentment han visitat part del Pirineu

Central y publicat una Florule de la Vall d'Aràn, y alguns al-

tres que visitaren Catalunya y conreuaren l'amistat dels seus

botànics.

Més a pesar de tants y tan valiosos esforços, la Flora de Cata-

lunya és molt lluny de la seva fi. Caldrà encara la col•labo-

ració d'algunes generacions y la de diversos homes abnegats per

a portaria a felís terme. La extensió del seu territori, la manca

de vies de comunicació en algunes comarques, malgrat els pro-

gressos realisats aquets anys darrers, la complexitat de la seva

orografia, amb grans altituts y forts desnivells, les seves planu-

res y cingleres, les seves valls frondoses y aspres serralades : les

seves congestes y regions pantanoses, les seves abruptes casca-

tes, llargues riberes y sinuoses costes braves, la diversitat, en fi,

del seu terrer y del seu clima, que fan possible la existència d'es-

pecies africanes y altres de la zona glacial, han determinat una

vegetació variadíssima, y una Flora tan rica pel nombre com

per la qualitat de les espècies. Per altra banda, regions hi ha

encara en l'antic Principat, singularment a les províncies de

Lleida y Tarragona, que apenes han estat visitades per cap bo-

tànic; y a les millor explorades resten per a descubrir y més

per a rectificar no poques espècies. Això prové, en primer lloc,

d'haver-hi hagut, entre'ls exploradors, més ajnateurs que ve-

ritables botànics, y per tal motiu s'han confós moltes plantes.
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haventse publicat veritables enormitats científiques('). Fins han

mancat a no pocs professionals coneixements tècnics, especial-

ment base morfològica per a la diagnosi de les espècies, y això

motiva unes vegades greus errors y altres descripcions confuses y

veritablement indesxifrables. Y encara ha succeit que altres més

versats en estudis íitogràíics, obligats a servirse de textes france-

sos o italians, on se descriuen plantes molt afins, però específi-

cament distintes de les nostres, han pres aquestes per aquelles,

cometent equivocacions que han d'esmenarse.

Per tots aquests motius creiem que si resta alguna cosa per a

descubrir en les comarques menys explorades, major es encara el

treball que s'imposa per una revisió y depuració de les espècies

que s'han trobat y donat per conegudes.

En segon lloc, dificulta també l'asssoliment de l'ideal el dife-

rent concepte taxonòmic que avuyse té de l'especie, puix sense

entusiasmarnos la pulverisació d'aqueixa, realisada per alguns

autors contemporanis, pensem que a vegades no basta arribar

fins aquí, sinó que cal conèixer les principals modalitats que

ofereix, representades per les varietats o per les rasses.

Dèu concedirse també alguna major atenció a l'estudi dels

híbrids, que abunden més del que's creia, presentantse alguns

ben definits y amb caràcters propis.

Per les raons exposades, serà fàcil compendre com és vast al

nostre país el camp de la especulació íitogràfica y lluny de la

pretensió, que seria pueril, d'oferir al públic un treball ni perfet,

ni complet, a pesar de haverli dedicat més de quaranta anys

amb el major zel y entusiasme. Molt més modesta és la nos-

tra aspiració, puix no havem fet altra cosa, tal volta sense con-

seguirho, que avençar una mica més la fita en el camp de la

(I) Basta dir que al revisar, ca 1904, les plantes de Montserrat, creguérem haverne de suprimir aprop de

35o espècies, que gratuitament s'atribuien a la dita montanya, tal volta a canvi de les moltes que, trovantshi,

han deixat de ser cjtadcs.
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botànica, esperant que nostres deixebles y successors, amb més

encert y coratge, treballant segurament en circumstancies més

propicies y en un ambient més favorable, veuran realisat un

dia el somni de nostres amors, restant definitivament coneguda

la Flora Catalana.

A tots preguem que procurin corretgir y completar nostre tre-

ball, que per modest que sigui, ha tingut de lluitar amb grans

dificultats y entranya no pocs sacrificis. Si algun mèrit hi tro-

ben, més que a nosaltres, en justícia correspon a l'Institut de

Ciències, qui el patrocinà y als que'ns encoratjaren en nostres

decaiments y ens prestaren el concurs d'una cooperació ge-

nerosa.

AI estimat amic y eminent mestre En Carles Pau, de Segorbe,

qui tan afectuosament ha solventat nostres dubtes amb la seva

reconeguda competència, íacilitantnos medis de comprovació y

estudi, mitjansant l'arsenal immens de la seva biblioteca y her-

baris; al H. Sennén, que tan bells descubriments ve realisant a

Catalunya, per la galantería amb què posà a la nostra disposició

les seves riques col•leccions y pels interessants exemplars que'ns

ha proporcionat; a l'antic y distingit deixeble P. Marcet, pels ma-

terials recullits a Montserrat y al Miracle; a Joaquim Codina, il-

lustrat metje de la Sellera, qui amb gran profit estudia les plan •

tes d'aquella comarca gironina; a Conrat Pujol, nét de Grau, in-

tel•ligent explorador de la alta Segarra y de gran part de Bages

y del Bergadà ; a Pius Font y Quer, farmacèutic militar, que ha

estudiat amb singular afecte la comarca de Bages y n'ha publi-

cat una Flora, de veritable mèrit; a Manuel Llenas, per les im-

portantíssimes col•leccions que efectuà y vam revisarli, mentre

fou recol•lector de la Junta Municipal de Ciències Naturals, de

Barcelona; a nostre comprofessor Eugeni Ferrer, per les espècies

recullides a la costa y als camins més enlairats del Pirineu

Oriental; als meritíssims deixebles Salvador y Josep Maluquer,

XII
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jurisconsult y enginyer respectivament, per les plantes o claricies

que'ns facilitaren, y a tols aquells, en fi, que han contribuit amb

les seves llums, exemplars o dades a enriquir nostre treball, do-

nem, des d'aquest lloc, un fervorós vot de gràcies, fent de bon

grat una menció especial y honorable dels doctors Ghrist, de Ba-

silea, Luizet, de Taverny y Henriques, de Coimbra.
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ALGUNES OBSERVACIONS

SOBRE LA OBRA

Seguirem en conjunt la classificació de Decandolle, empleant, no obstant,

el sistema dicotòmic pera arrivar a la determinació dels respectius grupus.

Adoptem, doncs, la sèrie descendent, començant per les plantes vasculars,

considerades fins avui d'una organisació més complicada, amb risc de que

algun amant de novetats ens califiqui de rutinaris y antiquats per no seguir

la corrent de la moderna escola alemanya. Però no havem procedit aixís

sense un madur examen. En efecte, si es principi axiomàtic que en l'exposi-

ció de tota doctrina dèu procedirse de lo més senzill a lo més complicat, es

també notòria la conveniència de passar de lo més conegut a lo que ho es

menys, pera no fadigar prematurament la intel•ligència dels neòfits.

Y encara que aquestos dos principis són ordinàriament concordants y
armònics, esdevenen antitètics en algunes ciències biològiques, puig que

ni lo més senzill resulta ser sempre lo més conegut, ni lo més complicat

es lo més difícil de conèixer. Per aquest motiu es més fàcil la determinació

d'una papaveracia, per exemple, que la d'una graminia o la d'un equise-

tutn, no obstant oferir aquestes plantes una organisació menys complicada;

y se familiarisa més aviat el principiant amb els sèpals, pètals, etc, de la

primera, que amb les glumes, glumeles y espores de les darreres, l'exàmen

de les quals exigeix el continuat aussili del microscopi y fins preparacions

adequades.

Quan se tracta d'inventariar y conèixer les plantes que constitueixen la

nostra Flora, treball molt superior a la vida d'un home, per lo qual es just

y necessari utilisar els materials acumulats per nostres predecessors, creiem

XV
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que és més útil aumentarlos y depurarios que capgirarios y ordenaries de

bell nou, moguts per controvertibles raons y molt discutibles veniatges.

Una vegada coneguda totalment la Flora de Catalunya, serà ocasió alesho-

res de empendre amb més coneixement y oportunitat que avuy un treball

d'agrupació racional, fundat en un seriós estudi de lo nostre y en armonia,

si és possible, amb el criteri unànim dels botànics.

Per altre part, conforme a n'aquest mètode estan ordenats tots els herba-

ris clàssics d'Europa, y amb ell acaben de publicarse, o s'estàn publicant,

les monumentals Flores de Coste, de Rouy, de Bonnier y d'altres, de mèrit

ben remarcable.

Finalment, devots admiradors del nostre mestre, l'eximi botànic català

Costa, de gloriosa memòria, havem volgut seguir les seves petjades pera

que en tot moment pugui apreciarse el procés que a Catalunya han seguit

els estudis íïtogràfics.

Etimologies. — Útil és conèixer l'origen dels noms tècnics, genèrics y
específics empleats pera designar les plantes, y estranyem molt que s'hagi

mirat un assumpte tan important amb tan poc interès per la majoria dels

botànics. Moltes flores res no diuen d'aquests noms; algunes poques donen

dels genèrics etimologies certes, dubtoses o manifestament equivocades;

però generalment cap no explica els noms específics, com si aquests esti-

guessin mancats de tota importància. No obstant, si aquestes denomina-
cions no's donen arbitràriament, sinó que s'ha procurat derivaries del llatí

o del grec, formantles amb subjecció als preceptes establerts en la taxo-

nomia botànica, deuen ser d'un gran valor per estar lligades amb algun

caràcter o circumstancia de la planta. Desgraciadament no sempre ha estat

aixís y la arbitrarietat sembla haver estat per alguns autors la única norma
de conducta. Això ta que la interpretació sigui sumament difícil y fins im-

possible en alguns casos. Intentarem, doncs, explicar aquestes etimologies

sempre que'ns sigui possible, o manifestar sincerament la nostra opinió en

el cas contrari.

Noms vulgars.— Aquests noms no tenen el valor que generalment se

creu, per la senzilla raó que un meteix nom s'aplica a plantes ben dife-

rents o varia en les distintes comarques. Consignarem, aixís y tot, els noms
vulgars catalans, particularment de la nostra localitat, y els castellans de

les espècies més conegudes, afeginthi, encara més, els seus equivalents fran-

cesos, italians, anglesos y alemanys.

Límits y Zones.— Compresa entre els 40°32'-42°55' de latitud y el 3''52-7°

de longitud oriental del Meridià de Madrid, Catalunya pot representarse

esquemàticament per un triangle rectangle invertit, que té per base la ser-
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ralada pirenenca, des del Cap de Creus a Pont de Rey (Vall d'Aràn), estant

el vèrtex al riu de la Cenia, sota Ulldecona, als confins de l'antic regne de

Valencià. La hipotenusa, amb marcades inflexions, ve representada perla

costa llevantina. <"

Una cordillera nascuda a Finestrelles, que segueix pel Cadí, cap a Or-

ganyà, Solsona, Cardona y Calaf, y continua per Serra la Llena, baixant

y bifurcantse cap al sud, amb una branca al Coll de Balaguer y una altra

als ports de Horta y de Beceit, divideix el territori català en dues vessants

desiguals, una occidental, més plana, petita y continental, y altra oriental,

de terrer molt trencat y mediterrània. La superfície, doncs, presenta en

conjunt un marcat desnivell de N. a S. y SE.

La exposició meridional de Catalunya determina una major perpendicu-

laritat en les radiacions solars, augmentant la temperatura, y la gran esten-

sió de les costes eleva a l'atmosfera enormes masses de vapor aquós que

cubreix la regió litoral y s'estén per l'interior fins a les altes valls de la zona

mitjana. D'aquestes dugués causes en resulta un clima més temperat del que
per la seva latitud li correspon, y aquesta influencia, com és natural, tras-

cendeix a la seva flora. Per aquest motiu, no solament comprèn aquesta en

conjunt plantes de regions més meridionals, sinó àdhuc algunes propries

de paisos càlits. Però des del nivell de la mar fins al límit inferior de les

neus perpètues, que a la Maladetta y al Puigmal pot fixarse a uns 2,700 m.,

resulten prop de 16 graus d'avenç cap al pol, admetent com fan molts, un
descens de 1° per cada 160 m. d'elevació atmosfèrica. D'aquí neixen les se-

güents zones y regions en què s'ha dividit Catalunya.

ZONA LITORAL INFERIOR O BAIXA. — Comprèn no solament

les costes banyades pel mar, sinó que en alguns punts s'estén capa l'interior

formant grans planures, com a l'Empurdà, Plà de Barcelona y Camp de

Tarragona.

Botànicament ve caracterisada per la presencia del garrofer, margalló

{Chamaerops huinilis), Psatiima arenaria y altres a la part meridional; y
a la septentrional per l'aloc {Vitex Agnus castus)^ Ampelodesmos tenax y
l'alzina surera.

ZONA MITJANA.—Comprèn des de la zona litoral fins a la falda dels Pi-

rineus, excloentne els cims de les montanyes més elevades. L'olivera, la fi-

guera, el cèp, l'alzina y la ginestera són les plantes arbòries y arbustives

que millor la caracterisen.

(I) Com que els iimiïs naturals son més exacics quc'Is arbitràriament fixats pels homes, considerarem

com a catalanes alf^unes localitats fronierisses, sempre que per l'identitat de condicions judiquem que les plan-

tes que s'hi troben tampoc poden mancar a les immediates de Catalunya.
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ZONA SUPERIOR O PIRENENCA.—Comprèn des de la zona mit-

jana fins als més enlairats cims del Pirineu y pot considerarse dividida en

les quatre regions següents :

I." Regió de les altes valls. Desde5oo a looo metres de altitut, y figu-

ranthi la major part de les valls d'Aràn, Bohi, Pallars, Andorra, Cerda-

nya, Ribas, Olot, la Mola, Montsant, Serra la Liena, Prades, Montserrat,

alt Bergadà, Plana de Vich, Montseny y Guilleríes. S'hi cultiven especial-

ment el blat, blat de moro, fajol, aufals y la patata. Es la regió predilecta

de les plantes pratenses. Entre les espècies arbòries y arbustives hi predo-

minen el roure, pi sorrut, uró, vern, castanyer, avellaner, muixera, gines-

tell y buixerola; y entre les plantes herbàcies es de notar l'abundància de

trèbols, umbel'líferes, orquídies y falgueres, y l'escàs nombre de plantes aro-

màtiques.

Entre les espècies d'aquesta regió mereixen citarse les següents :

Bérberis viilgaris, Viola mirabilis, V. Arenaria, Dianthus Carlusiano-

rum, D. monspessulanus ^ Linum viscosum, Geranhim nodosum, Oxalis

Aceíosella, Rhamnits cathartica, Genista pilosa, Ononis rotundi/olia, Tri-

Jolium montanum, T. aiireum, Asíràgalus purpurascens, Vicia sepium,

Cracca Gerardi, Ldthyrits cii-í-osus, Spiraea Llimaria, Potentilla argentea,

Epilobium collinum, Saxifraga catalaunica, S. Ai^oon, Laserpitium gdlli-

cum. Angèlica silvestris, Peucédanum Oreosélinum, Bupleurum ranuncu-

loides, Astrantia major, Asler Willkommii, Artemisia camphoraia, Tana-

cetum vulgare, Carpesium cernuum, Echinops sphaerocephalus, Circium

acaule, Carlina Cynara, C. acaulis, Lactuca virosa, Campanula persici-

folia, Gentiana cruciata. Pulmonaria affijüs, Asperúgo procumbens, 'Atra-

pa Belladona, Verbascum Chaixii, Verònica urticaefolia. V. Chamaedrys,

Euphrasia liiriella, E. salisburgensis, E. pectinata, Odonliles lanceolala,

var. Olotensis, Melampyrum pratense, M. cristadim, Cala7iintha grandi-

Jlóra, Sàlvia glutinosa, Népeta lati/olia, Melittis melissophyllum, Planta-

go media, PI. serpentina, Globularia nana., Rumex sculatus. Allium ole-

j-aceian, Phalangium liliago. Asphódelus albiis, Convallaria verticillata.

Listera ovala, Orchis viridis, Lúcida nivea, L. multiflóra, Scirpus setaceus.

Carex tomentosa, C. alba, C. leporina, C. echinata, Agrostis vulgaris.

Holcus mollis, Kceleria cristata, Cynosurus cristatus, Danthonia decum-

bens, AgropyTum caninum, Polystichum Hlix-mas, Asplenium Filix-fémi-

na, Scolopendrium officinale. Nothoclaena Maranta, Peléa haslata, etc.

2.^ Regió subalpina. — S'estén des dels looo als 1700 metres de altitut;

hi pertanyen doncs no solament una gran part del Pirineu sinó els

cims de quasi totes les montanyes que figuren en la regió anterior. El se-

gle, l'espelta y la patata són les úniques plantes que encara es cultiven en
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aquesta regió. Els seusarbres propis són : el faig, l'abet y el bedoU, devent-

se esmentar també les següents espècies :

Thalictrum aquilegiaefolium, Th. Costae, Anemóne nemorosa, A. ranun-

culoides, Ranimculus Thora^ R. montaniis, R. aconitijolius, Alyssum Pey-

riisianum, Viola Bubani, Drosera rolundifolia, D. longifolia, Lychnis

diürna^ Silene ciliala, Arenavia capitata, Pirola chloranlha, Geranium
pratense. Rhamnus alpina, R. púmila, Ononis striaius, Anthyllis monía-

tia, Astràgaliis arisiaíus, Orniíhopus perpusilliis, Bunitim Carvi, Potentil-

la alchemilloides, P. splendens, P. caulescens, Rubus idaeiïs, Alchemilla

vulgaris, F.ryngium Burgati, Lonicera pyrenaica, Senecio adonidifolius,

Prenanthes purpurea, Phyleuma spicatiim, Arctostàphylos ojjicinalis,

Onosjiia echioides, Pulmonaria longifolia, Miconia borraginea, Erinus

alpinus, Antirrhinum molle^ Stachys Heiaclea, Paris qiiadrifolia , Linaria

ciliala, Lavdndiila vera, Galeopsis ochroleuca, Daphne Me^ereum, Passe-

rina dioica, Thesium alpinum, Verairum àlbum, Iris xiphioídes, lunaus

íríjidus, Carex frigida, Asplenium víride, Lycopodium Selàgo.
m

3.^ Regió alpina.— Comprèn des dels 1700 ais 2700 m. d'altitut. L'únic

arbre que s"hi troba es el pi negre {Pinus uncinata), y entre els comptats

arbustes figuren els narets (Rhododendron), la A^^alea procumbens y alguns

salzes arrapats a les roques y enfonsant les seves arrels a les escletxes. Po-

den considerarse propries d'aquesta regió les espècies següents :

Thalictrum alpinum, Anemóne alpina, A. vernalis, Adonis pyrenaica,

Ranúnculus parnasifolius, R. pyrenaetis, Aquilegia pyrenaica, Papaver
alpinum, Erysimum púmilum, Arabis alpina, Cardàmine pratensis,

C. alpina, C. resedifolia, Alyssum cuneifolium, Draba pyrenaica, Kerne-

ra saxàíilis, Biscutelta coronopijolia, Hutchinsia alpina. Viola palustris,

V. biflóra, Asíerocarpus sesamoides, Silene acaulis, S. Borderi, S. rupe-

slris, Saponaria cespiiosa, Gypsophila repens, Viscaria alpina, Alsine cimi-

fera, Arenaria purpurascens, A. tetraquena, Sagina Linnaei, S. Cherleri,

Cerasiium trigynum, C. alpinum, Linum alpinum, Hypéricum Burseri,

Ononis cenisia, Trifolium alpinum, Tr. T/ialii, Sorbus chamaeméspilus,

Circaea alpina, Saxifraga Clusii, S. caesia, S. Androsace, S. opositifolia,

Astrantia minor, Galium pyrenaicum, Valeriana globularifolia, Adeno-
slylesalbifrons, Erigeron unijlórus, Senecio Tournefortii, Artemisia Mute-
Una, Leucanthemum alpinum. Carduus carlinoídes, Leontodon pyrenai-
cum, Crepis pygmaea, Campànula pusilla, Rhododendron ferrugineum,
Prímula fariíiosa, Pr. integrifolia, Soldanella alpina, Geniiana nivalis

Myosotis pyrenaica, Linaria alpina, Verònica aphylla, V. alpina, Bartsia

alpina, Pedicularis pyrenaica, Calamintha alpina, Scutellaria alpina,

Planlago alpina, PI. monosperma, Polygonum viviparwn, Empelrum ni-

grum, Salix pyrenaica, S. reticulaia, S. herbacea, Tojieldia caliculala.
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Altium Vicíorialis, Erythronium Dens-canis, Nigritella angustifolia. Jun-

cus alpinus, Lúcida luíea, L. spicaía, Carex pyrenaica, C. sempervirens,

Phleum alpinum, Sesleria díslicha, Poa alpina. Festuca scoparia, F. Es-

kia, F. alpina, Polypodium phaegopleris, Aspidium Lonchiíis, Allosurus

crispus, Selagineüa spinulosa.

4.* Regió glacial.— S'eleva des dels 2700 als 3000, o més, que assolei-

xen els pics més alts. En la part superior, coberta per les neus perpetues,

solament són possibles espècies criptogàmiques, y al limit inferior d'aque-

lles se troben varies fanerògames herbàcies, però cap arbre ni arbust. Entre

aquelles espècies, són dignes d'enumerarse les següents :

Ranúnculus glacialis, R. alpestris, Draba Wallenbergii, Iberis spalula-

ta, Viola cenisia, V. cornuta, Geranium cinereiim, Vicia argentea, Poten-

tilla nivalis, Sedum atraíum, S. sphaericum, Saxifraga ratiana, S. arcíia,

Galium cometorrhi^on, Valeriana dioica, Homogyne alpina, Erigeron al-

pinus, Senecio leucophyllus. Hieracium glanduliferum, Phyteuma hemi-

sphaericum. Gregorià viialiana, Eiiphrasia mínima' Oxyria digyn, Juna-

cus arciicus, Carex cúrvula, Agrostis rupestris. Festuca glacialis.
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PLANTES

( Amb estams, pistils y Ilevors . . . Tipus i." Fanerógames
( Sense estams ni pistils; amb espores. Tipus 2/° Criptógames.

Tipus I ." - FANERÓGAMES

I

ÍLlevors vestides closes en un pericarpi distint,

Secció I
.'" Angiospermes.

Llevors despullades be pròximes a una escama,

Secció 2.* Gimnospermes.

Secció I
.a - Angiospermes

/ Llevors amb dos cotiledons, flors generalment pentàmeres, fulles

amb els nervis ramificats y anastomosats; tronc format de capes

concèntriques, arrel de base única . Classe 1/ Dicotiledonies.

(Llevors d'un sol cotiledó, flors trímeres, fulles amb els nervis no ra-

mificats ni anastomosats, tronc sense formar capes concèntriques;

arrel fasciculada Classe 2/ Monocotiledonies.

Classe I
.a - Dicotiledonies, DC.

2

( Perigoni senzill

I
Perigoni doble .

Sub-classe 4.* Monoclamidies.

2.

(Corola polipètala, inserta amb els estams al receptacle,

Sub-classe i .^ Talamiflores.

Corola poli-gamopètala, inserta amb els estams al calze,

Sub-classe 2.* Caliciflores.

Corola gamopètala, estaminifera, inserta al receptacle,

\ Sub-classe 3." Coroliflores.

I
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{

10

II

12

Sub-classe i.^ - Talamiflores, DC.

Calze de 2 sèpals caducs 2.

Calze de 3 a 12 sèpals o divisions 3.

Corola papaveracia, estams lliures, 4 o be indefinits, fruit capsular o

siliquiforme 4. Papaveracies.

Corola esperonada, estams diadelfes en 2 grupus formats de un estam

y dos mitjos cada un, fruit siliculiforme . . 5. Fumariacies.

Estams indefinits (12 o més) 4.

Estams definits (menys de 12) 12.

Arbres o arbustes de fulles alternes 5.

Herbes matetes de fulles alternes be oposades 6.

Fulles senzilles, fruit petit y sec (carcentlus). . . 17. Tiliacies.

Fulles compostes, unifoliolades, fruit gros y carnós (hesperidium),

26. Hesperidies.

Estams monadelfes o poliadelfes 7.

Estams lliures 8.

Estams monadelfes, fruit polaqueni capsular, fulles alternes, esti-

pulades 18. Malvades.
Estams poliadelfes (3-6 fascicles, a vegades poc marcats), fruit capsular

o bacciforme, fulles oposades, sense estipuletes. 20. Hipericinies.

Pètals laciniats, desiguals, poc aparents, fruit capsular,

10. Resedacies.

Pètals sencers o escotats, iguals, molt visibles 9.

Fru

Fru

t bacciforme, flors grans, solitàries 10.

t sec, rares vegades bacciforme, y en aquest cas, flors petites y
arraímades 11.

Fruit molt estipitat; plantes llenyoses, de llocs secs. 7. Caparidies.

Fruit assentat, plantes herbàcies, aquàtiques . . 3. Nimfeacies.

Fruit capsular, prefloració torsada, fulles generalment oposades,

8. Cistacies.

Fruit polaqueni o uni-pluri-folicular, rarament bacciforme, prelloració

quincuncial, fulles generalment alternes . . i. Ranunculacies.

Arbres be arbustes 13.

Plantes herbàcies una mica llenyoses a la base 17.
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^
i
Full

es alternes fasciculades 14.

es oposades 15-

Flors hexàmeres; arbustes espinosos, fulles fasciculades, dentades,

,
2. Berberidies.

Flors pentàmeres, arbustes sarmentosos, fulles alternes, palmatilo-

bades 22. Ampelidies.

Flors irregulars, fruit capsular, fulles multifoliolades,

15 { 25. Hipocastanies.

Flors regulars, fulles senzilles 16.

f-
I Fruit 2 sàmares, arbres de fulles palmatilobades. . 21. Acerinies.

Fruit bacciforme, arbustes de fulles enteres . . 29. Coriariacies.

^ . Flors irregulars, de divisions molt desiguals 18.

' Flors regulars, de divisions quasi iguals 20.

Corola no esperonada, 8 estams monadelfes, càpsula comprimida,

g ; bilocular, disperma 12. Poligalacies.

Corola esperonada, estams sinanteris, càpsula no comprimida, uni-

multi-locular, polisperma 19.

Calze persistent, herbaci, càpsula unilocular, fulles estipulades,

, 9. Violacies.
19 \

Calze caduc, petaloide, càpsula 5-locular, carnosa, que s'obre amb
elasticitat, fulles sense estipules 24. Balsaminies.

Corola cruciforme, estams tetradinams, fruit siliquiforme,

6. Crucíferes.
20 {

Corola de 3 a 5 pètals, no cruci/orme, ni estams tetradmams, ni fruit

siliquiforme 21.

Fruit format per 5 aquenis aristats, units a un eix, del qual se despre-

^, , nen amb elasticitat, fulles alternes .... 19. Geraniacies.
21 \

Fruit càpsula policocca 22.

(

Fruit capsular; rares vegades èacca 23.

Càpsula inerme, 3-5-cocca, septicida o loculicida, fulles senzilles y ge-

, neralment amb piquets glandulosos 28. Rutacies.

I
Càpsula espinosa, S-cocca, septicida, fulles paripinnades, sense'ls pi-

\ quets glandulosos 23. Zigofilies.

( Estams soldats a la base 24.

( Estams lliures 25.

( 10 estams, fulles trifoliolades 22. Oxalidies.

( 5 estams y altres 5 rudimentaris, fulles enteres. . . 16. Linacies.

5
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/Fulles en rosetó, o una sola caulinar; plantes no estoloníferes, de

\ llocs humids II. Droseracies.

25 ', La major part de les fulles en 7•oseió•, plantes estoloníferes, de llocs

/ àrids, 3-5 estils amb i estigma indivís, o 5-lobat . 31. Pirolacies.

\ Fulles oposades o verticilades 26.

26 í
'
"'' ^7-

( 2-5 estils 28.

í 6 estams; plantes herbàcies, de tronc fullós, ajegut, difús, sense esti-

)
pules 13. Frankeniacies.

' 8-10 estams; plantes carnoses de troncs escamosos, drets, senzills,

30. Monotropacies.

Corola en general pentàmera, càpsula uni-, rarament 5-locular, quasi

28 <| sempre sense estipules 14. Cariofilies.

Corola 3-4-mera, càpsula 3-4-locular, amb estipules. 15. Elatinies.
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Família i.^ - Ranunculacies, Juss.

(De Ranunculus, un dels genres més importants de la família).

Flors hermafrodites, regulars o irregulars; 3-i5, generalment 5, sèpals petaloi-

des, quan la flor es apètala -,4-12 pètals, freqüentment amb una escameta a la base, a

vegades diminuts o nuls per abort; estams indefinits; fruit polaqueni o uni-pluri-

folicular; rarament bacciforme. Herbes mates sarmentoses, de fulles en general

alternes y sense estipules.

Fruit bacciforme, 4 pètals petits, blancs; fulles 2-3 ternatisectes,

18. Actaea.

Fruit polaqueni 2.

Fruit uni-, pluri-foiicular 9-

\ Perigoni senzill, petaloide 3-

( Perigoni doble 6.

3
Tronc fullós 4*

Tronc escapiforme 5-

j X ^wv.o oposades, estil plumós i. Clématis.{Fulles o{

Fulles alIternes, estil curt 2. Thalictrum.

Involucra distant de la flor 3. Anemóne.
Involucre immediat a la flor, a guisa de calze. ... 4. Hepàtica.

3 sèpals, flors grogues 8. Ficaria.

5 sèpals 7-

Sèpals petaloides, pètals sense escameta a la base ... 5. Adonis.

Sèpals no petaloides, pètals amb escama petita a la base ... 8.

g i
Carpels de 2 gibositats a la base, cornuts . . 6. Ceratocéphalus.

( Carpels no geperuts, becaruts 7. Ranunculus.

( Perigoni senzill 9- Caltha.

( Perigoni doble lO.

10

II

12

Foliculs lliures 11.

Foliculs més menys soldats iS-

l| Flors irregulars 12.

( Flors regulars 13-

( Sèpal superior en forma de morrió 17. Aconitum.

( Sèpal superior esperonat 16. Delphinium.
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. Pètals grans, vermells, calze herbaci 19. Paeonia.

( Pètals petits, verts, calze petaloide 14.

i Pètals linguiformes, 5-1 5 sèpals grocs 10. Trollius.

( Pètals tubulosos, 5 sèpals blancs 12. Isopyrum.

Í

Pètals tubulosos, petits, verts 11. Helléborus.

Pètals esperonats, grans, més o menys blaus. . . 15. Aquilegia.

Pètals bilabiats 16.

c ( Pètals més grans que'l calze vert 13. Garidella.

( Pètals més petits que'I calze blavenc 14. Nigella.
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Genre i. - CLÉMATIS L. ">

(Del grec x.XhhotÍ!;, llatí clémalis, idis, la clématis o clemàtide, nom de quatre plantes sar-

mentoses [xXi'i.ua, sarment] en Plini y Dioscórides, que la descriuen com semblant al smi-

/axoarinjol [sarsa] que s'entortolliga y enreda : proximis locis illigans se sicut smilax...

serpenlem per arbores.)

Flors blanques, perigoni senzill de 4- 5 sèpals petaloides; aquenis amb una cua

llarga plomosa, formada per l'estil acreixent y disposats en capitol; fulles pseudo-

compostes, oposades y tronc estriat.

1' Tronc herbaci, fistulós, dret, flors petites en raims umbeliformes, oposats,

I I. Cl. recta.

Tronc Uenyós, macís, filaire; flors petites formant panotxes axilars o ter-

minals 2.'I
Fulles pseudo-recompostes, sèpals llisos per dintre, anteres més llargues

que'ls fïlaments; receptacle allisat 2. Cl. Flammula.

Fulles pseudo-com postes, sèpals tomentosos per les dugués cares, anteres

més curtes que'ls fïlaments; receptacle pilós. . . . 3. Cl. Vitalba,

i.r Clématis recta L.—Cl. erecta all.
{pel seu tronc dret.)

Sinonímia. — Flammula Jovis vel recta; ridor-

ta, vidiella; virumbelles, herba bromera; cast. la

clemàtide; fr. clématite (droite); it. vitalbino,

clematitide; al. aufrechte Waldrebe.

Tronc d'aprop de i m., dret, fistulós, herbaci;

(uUes pseudo-compostes. imparipinnades, amb 2-4

parells de fulletes, ovato-cordiformes, enteres,

verdes per l'anvers y glauques pel revers; flors

blanques, en panotxa subumbelada; 4-5 sèpals to-

mentosos a les vores; aquenis comprimits. Planta

insípida o de gust herbaci.

Geografia. — A les vores de rius y aigües corrents,

desde la zona mitjana a la superior; Castellgalí, aprop de Manresa, y altres punts de la co-

marca de Bages; Sant Climent y Font de les Adous (Fonts del Bastareny-Bagà); Montseny,

Ribas, Olot; abundant capa Menàrguens, seguint els reguerols de la ciquia de Balaguer.

=

Prats de .Molló ( Bub.); a les vores del Muga, entre Hostalet y Cabanas, Figueras (Sen.)

— Maig-Agost. (2)
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. Clématis.

2. Cl. Flammula L. <)

(diminutiu llatí de fkmma, bandereta; pel plo-

mall del fruit.)

Sinonímia. — Herba de Hagués, herba de Job (y

com la anterior); cast. hierba muermera; vidrie-

ra, gata rabiosa; fr. clématite brülante, odo-

rante; flammèle ; pop. herbe aux gueux; it.

lïammole, viticcio; al. (gemeine) Waldrebe,

Brennkraut.

Tronc sarmentós, fïlaire pels peciols de les fu-

lles convertits en circells; ple y llenyós; fulles

pseudo-recompostes, de 1-4 parells de fullctes pe-

tites, orades, lanceoialo-linears, enteres 3-lo-

bades; flors blanques de panotxa clara; sèpals

pubesccnts per defora y glabres per dins; amb les vores tomentoses; anieres «ics

llargues que'ls filaments; receptacle glabre; aquenis molt comprimits. Plantes de

gust acre, cremant.

Rassa C. marítima L. — Fulles inferiors pseudo sobre-recompostes, fulietes pe-

tites y més estretes.

Geograjia.— Per lorrenteres y vores de camps y vinyes: desde'l litoral de Barcelona fins

al Vallès; Montserrat, la Segarra y Bages= Camp de Tarragona, PrioranCsta). La rassa

C. MARÍTIMA, al Vallès y a Montserrat. — Juny-Set.

3. = Cl. Vitàlba L.

(de vitis alba, que en Plini significa bryonia car-

bassina, de tronc filaire. Cf. Apul. herb. y.Xii.uanTií

clematitis.)

Sinonímia.— Manxiula, vidarsa, vidauba, vidal-

ba, ridorta. També herba de Hagués, per més que

les fulles no son càustiques y al Montseny les do-

nen als cabrits (Costa); Uigabosch; cast. muer-

mera (hierba); hierba de los pordioseros o de los

lazarosos; clemàtide (2), vid blanca ;//•. berceau

de la Vierge, clématite des haies. herbe aux gueux,

viorne, vigne blanche (no's confongui amb la bryo-

nia, qu'es una cucurbitacia); it. vitalba, viorna,

erba dei censiosi; angl. Old-iMan's-Beard (la sola

espècie que cita Hooker, British Flora), Traveller's joy; al. Clématis. Waldrebe.

Tronc sarmentós, filaire, ple y llenyós, (ulles pseudo-compostes de 1-4 parells

de fulietes grans, ovato-subcordiformes, enteres, festonades; flors blanques, de

panotxa furnida; à,scpa.ls tomentosos per les dugués cares; anteres més curtes

que'ls filaments; receptacle joj7o's; aquenis poc comprimits.

(i) El grabat representa la rassa marítima, no cl tipus.

12) Vilorlo velorto es una espècie de clcmítidc con las hojas màs anchas y flor inodora. ( Acad.)
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. i.-Clématis.

— a iNTEGRATA DC . — Fulletcs ciiteres o molt poc dentades.

Geografia. — Es comú per marges, boscos y torrenteres (i), desde la costa fins als Piri-

neus. La a iNTEGRATA DC, al Vallès. — Maig-Jul.

Usos y aplicacions.—Molts dels noms que porten ja indiquen bastant les seves qualitats.

A Berga y a altres punts s'usa per curar el bronc o borm de les cavalleries l'especie recta,

fentloshi respirar la vahó de la planta aixafada.

Els turions o brots nai.\ents se mengen com espàrrecs o enciam. La planta es revulsiva a

la manera que ho es el tey {Daphne Giiidiuin) y molt irritant. Ja d'antic té la Clématis aplica-

cions a la medicina : egregii e_ffeclus, diu Plini. Es I'uutieXu;; àypía de Dioscor. o àYpianiEXoi;

deTeofr.; viburnum gallorum. L'infus de les llevors de la Vilalba es diurètic y dismi-

nueix l'albúmina en la hidropesia o anasarca.

(i) Ja cl nom anglès de la planta ; traveller's joy (lit. goig o joya del viatger), aludeix a l'alegria que
sent cl qui va de cami, quan se irova amb aquesta planta que li anuncia la proximitat de la població ahont
s'encamina.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 2. - THALICTRUM L.

( Del grec &ú.\ixTpov Dioscor., thaliclrum de Plini probablement; pot aludirse, si derivava

de a-óXXoj, que vol dir reverdir, al vert brillant dels seus plansons).

Flors grogues, blanques o violades, perigoni senzill, de 3-4 sèpals petaloides,

caducs; aquenis poc nombrosos, amb costelles longitudinals, o be alats; fulles al-

ternes, quasi sempre pseudo-sobrerecompostes, ternades y estipulades; plantes

herbàcies, perennes.

!

Aquenis grossos, trialats, penjants; flors blanques, rosades o purpurines; foliols

acompanyats d'estipuletes 4. Th. aquilegifolium.

Aquenis petits, amb costelles longitudinals a.

('
'Arrel tuberosa, flors grans, blanques, en panotxa corimbiforme terminal; sèpals

més llargs que'ls estams 5. Th. tuberosum.
2
(Arrel fibrosa, flors petites, groguenques o virido-purpurines, sèpals més curts

que'ls estams 3.

f

Flors virido-purpurines, en raim clar; pedicels fructífers reflexes; aquenis

pedicelats 6. Th. alpinum.

Í

Flors groguenques, en panotxa ± ramificada; pedicels fructífers drets; aquenis

sentats 4.

Í

Fulles més llargues que amples, flors y estams drets, anteres esmotxades (mú-

tiques) 5.

Fulles tan amples com llargues ; flors y estams penjants ; anteres apiculades. 6.

/"Foliols trasovato-cuneiformes, no glandulosos; estipules més amples que la

I
veyna; aquenis ovoido-rodons 7- Th. flavum.

\ Foliols oblongo-linears, pelosos o glandulosos, estipules més estretes que la

\ veyna; aquenis elipsoido-obloncs 8. Th. mediterraneum.

! Tronc solcat; aquenis ovoides, ventruts exteriorment a la base, amb costelles

poc marcades; planta molt polimorfa 9. Th. minus.

Tronc quasi llis; aquenis amb costelles molt marcades 7.

/Rizoma estolonifer, foliols mitjans, prims; aquenis regularment ovoides: planta

I glabra o glandulosa 10. Th. saxàtile.
7
(Rizoma no estolonifer; foliols petits, bastant consistents; aquenis ovoido-or-

biculars : planta pubescent-glandulosa, pudenta . . . ii. Th. fétidum.

la
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. 2. -Thalictrum.

ThaÚctrum aqnlI•^i/oUuiii.

.^M

4. = Thalictrum aquilegifolium L.

(0 aquilegiaefolium; de fulles de Aquilegia.)

Tronc d'aprop de i m., glabre, lleugerament

estriat, fulles amb estipuletes, de foliols grans, fis-

tonats o lobats; glabres y de revers glauc; flors

violades, rosades o blanques, en panotxa furnida;

filaments estaminals dilatats a l'àpex y més am-
ples que l'antera; aquenis/^erf/ce/a/s, trialats, gla-

bres y penjants.

— |3 UMBELLiFORME Csta. — Panotxa més espes-

sa y subumbelada, filaments estaminals estreta-

ment petaloides.

Geografia.— Llocs silvestres y frescals de les zones
mitjana y superior. — La |3 umbelliforme Csta., abun-

dant a Santa Fe del Montseny; St. Hilari, iVlontsolí, Guilleríes, la Cerdanya y Núria. =
Pir. Or., cap a Camprodon (Isern!), la Cerdanya espanyola (Trem.l); prats d'Eyne (Gaut.)
— Jul.-Ag.

5. = Th. tuberosum L.

(per la forma de l'arrel.)

Arrel tuberosa, tronc de 3-5 dm., simple, dret,

estriat, subafili, per ésser les fulles quasi totes radi-

cals, foliols petits, tridentats, glaucescents pel re-

vers; més llargs que'ls estams, anteres esmolxa-

des; filaments ^/íybrffies; aquenis costellosos, seti-

tats, fusiformes ; bec curt.

— |3 RAMosfMVay.—Tronc ramificat desde la ba-

se, fondament estriat;angulós;florsyfruyts majors.

Geografia.— Boscos montanyosos àrids de la zona
mitjana: Montserrat, la Puda; Montcau, sobre Ordal;
Montsant; Plana d'Ancosa, cap a St. Magí de Brufa-
ganya; la Segarra, envers Calaf; Sallent y altres punts del

Pla de Bages.= Al Miracle (Marcetl); Cardona; Solsona,
al cim de Sant Bartumeu (Bub.); Font Salada de Vich
(Masf.); Ports d'Horta (Tarrag.) (Vidal I).— Maig-Juny.

La |3 RAMOSA Vay., a Montserrat (Puj. J.!)y Pobla de
Ciervoles, aprop de Serra la Llena (Gonz.l).

6. = Th. alpinum L.

(per la ^ona regió aliont habita.)

Rizoma prim, tronc de 5-i5 cm., simple y afili;

fulles pseudorecompostes, fuUetes petites, trasova-

des, 2-3-lobades; flors vin'do-purpurines, en raim

clar, pedicels fructífers reflexes; aquenis costello-

sos, bec curt y recorvat.

Geografia.— Pastures de la regió alpina : freqüent a

la Vall de Núria.= Altures de la Cerdanya (Vay.); Puig-
mal (Puigg. I); cadena principal de la Cerdanya, ves-
sants espanyola y francesa (Gaut.); Setcases, Vall de Llo;

Bassibé; Maladetta (Bub.); Castanessa (Isern).— Jul.-Ag.

Thallctruin toberosam.

Thalictrum alplnua.

>3
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 2. -Thalicirum.

Thalictrum flarum

7. = Th. flavum l.

(de flavus, groc; pel color de lesjlors.)

Tronc de 6- 1 5 dm.,dret, íia7;)a/íi/,fistulós, fulles

pseudorecompostes o pseudo-sobrerecompostes,

de foliols trasovato-cuneiformes; flors groguen-

ques, dretes, en panotxa corimbiforme; estams

drets; anteres mütiques; filaments filiformes; aque-

nis ovoido-globulosos, amb costelles superficials.

Subsp. Tu. CosTAE Timb.-Lagr.-Tl•l. flavum l.

var. EXSTiPELLUM Csta. Lam. 1.

—

¥ uVíts pseudore-

compostes, fuUetes glauques y fortament nervudes

pel revers; p3i\\ol\3i piramidal ± fuUosa; anteres

llargues, estretes, sub-apiculades; aquenis amb
costelles prominents.

Var. coLi'MNARF. Csta.—Tii. catalauniclm Pau. -Se distingeix de l'anterior pel

tronc recte y fullós fins a l'àpe.x; per la panotxa de rames dretes, estreta; y aquenis

més petits y rogencs.

Geografia. — El tipus, a la montanya de Cabrera

(Salv.l) y Camps de Tarragona (Webb."). — La subsp.

Tu. CosTAE Timb. - Lagr., comuna per torrents y prats

humids de St. Hilari y Montsolí; a la Cerdanya, per les

vores del Carol.^Comarca de les Guilleríes baixant fins

a Osor y Anglès (Vay.); Collsacabra (Trem.l). — La

var. coLUMNABE Csta., a Collsacabra (Trem.!, Vay.n;

Plana de Vich (Masf.!; Cabanas (.Sen.!). — Jul.-Ag.

8. = Th. mediterraneum jord.

(per la habitació y forma estreta de les fulles.)

Th. ANGUSTIFOLIUM L.

—

Th. FLAVUM Var. ANGU-
STiFOLiuM Gr. et G.

Tronc d'aprop de i m. fistulós, fulles pseudo-

recompostes o pseudosobrerecompostes, foliols +
peluts o glandulosos; els inferiors oblongo-cunei-

formes, els superiors linear-enters; flors groguen-

ques, dretes, aglomerades, a l'estrem de les

branques formant una panotxa + clara; estams

drets; anteres mütiques; aquenis elipsoidals, amb
costelles y bec.

Geograjia.— Prats y llochs humids de la regió medi-

terrània; recs y llocs herbosos de Castelló d'Empurias.=
Comú vers la Closa Pastella (Vay.); Sant Pere Pescador

(Bolós, Llen.!). — Juny-Jul.

9. = Th. minus l.

(per contraposició al Th. majus. dels Alpes.)

Tronc de 25 cm., a i m., solcat, glabre o glan-

14
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. 2. -Thalictrum.

dulós y una mica fistulós ; fulletes de forma y grandària variables, glauques pel re-

vers; flors groguenques, penjades, en panotxa clara y + fullosa; estams petijants,

anteres apiculades y filaments filiformes; aquenis sentats. ovoido-fusiformes, su-

perficialment costeliosos: plantes molt poliforines.

Subsp. MAjís Jacq. Làm. 2.— Fulletes grans, de r5-3 cm., d'ample; les inferiors,

ovades, glabres : planta no fètida.

\'ar. Cadevallii Sen. et Pau. — Planta més robusta, foliols virido-obscurs per

l'anvers, amb prou feynes glaucs y bastant nervuts pel revers.

Subsp. suBCUNEATUM Pau. — Fullctes mitjanes, cuneiformes a la base : planta

poc fètida.

Subsp. MONTSERRATENSE Pau. — Fulletcs mitjancs o petites, orbiculars, pubes-

cent-glanduloses, cordiformes a la base : planta fètida.

Subsp. PUBESCENS Schl. — Fulletes ptúits, orbiculars, molt pubescent-glandu-

loses, no escotades a la base, pert cendroses : planta molt pudenta.

Geografia. — Comú als llocs montanyosos y pedregoses de quasi lot el pais; Montserrat,
Sant Llorens del Munt; Castellar d'en Huch; Ribas; 01ot.=Vich (Masf.); Núria (Vay.).

La subsp. MAJus Jacq. a Montserrat. =iVall d'Aran (Timb., Llen. I); y la var. Cadeva-
llii Sen. el Pau, entre Ripoll y Sant Joan de les Abadesses (Sen. !); la subsp. cuneatum y la

MONTSERRATENSE Pau, a Montserrat, y la PUBESCENS Schl.

a dita monianya y a Olot.= Figueras (Sen.). -Mg.-Juny.

Totes aquestes subespecíes, tipus de la major diferenciació en cl

respectiu sentit, se troben a Montserrat, unides per trànsits insen-
sibles.

10. = Th. saxàtile dc.

{de saxum, roca; per la seva estació.)

Th. collinum Wallr., forma del Th. montanum
Wallr., subsp. Th. minus, sec. Rouy.

Tronc dèbil, flexuós, superficialment estriat, fu-

Uós desde la base a la panotxa, fulletes jor/mes, de

peciols filiformes, ovato-cuneiformes, glauques,

2-3-lobades, flors blanquinoses, petites, de pedon-

cles capilars, en panotxa amplíssima, pauci/lora

y fullosa; estams penjants, anteres llargues, estre-

tes, apiculades ; aquenis en capitals de 2-5, sentats,

fusiformes y costeliosos.

Geografia. — Boscos y llocs herbosos de la regió pi-

renenca; Vall de Ribas; Queralps. ^ Núria (Trem. I );

Setcases; Vilallonga, Camprodon y Conca del Fluvià;

Morens.Salarsa, al Pir. Or. (Vay.); Banys dc Tredòs; Vall

d'Aran (Comp., Hb. Costa). — Jul.-Ag.

ii. = Th. fetidum l.

(fa referència a la seva mala olor.)

Tronc llis o dèbilment estriat, escamós a la

base, pubescent-glandulós y pudent, com tota la

planta; fulletes petites, glauques, 2-3-lobades;

Hors groguenques, penjades, en panotxa molt

rhallctrom «•ocatU»

Thalictrum fcstidum.

i5
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 2. -Thalictrum.

oberta; aquenis ventruts, ovoido-orbiculars, pubescent-glandulosos, molt costellosos

y de bec llarg.

Geografia. — Llocs pedregoses de les altes montanyes; Vall de Llo (Gaut.); aprop de

Montlluis (Lap.); Pir. Or. (Cosie, Rouy). — Jul.-Ag.

Les arrels del Tu. flavum son purgants y diurètiques; també les fulles son laxants:

d'ahont li ve'l nom de ruibarbo dels pobres. Dóna un color groc que pot tenyir la llana.

Thalictrum designa també el Sisymbrium Sophia, que es una cruci/era, y ['Anlhemis cóiu-

la, composta.

Els noms d'aquestes plantes solen referirse a la habitació y mala olor, comparada a la

ruda o Valeriana: fr., rue des pres; r. deschèvres ou desbois; al., Wiesenraute; angl., mea-
dow-rue; Ao/., waterruit. Val. K.ròten distel, lo meteix se refereix íí\ Jlavum (O. Weise)

que al minus (Grimm.) — El fr. pigamon; it. pígamo, son obscurs; tenim la forma ;>i^a-

num de la Edat Mitjana y Renaixement: péganum (jiiiiavov) de Apul. es la ruda.

16
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 3. - ANEMÓNE L.

(Del grec àvejucóvt^, fleur qui s'ouvre au moindre vent. A. Bailly; de cívenoí;, el vent; alu-

dint a que algunes espècies creixen en llocs alts y ventilats, y també perquè tenen els estils

acreixents y plumosos, batuts pel vent.)

Flors blanques, vermelloses groguenques, perigoni senzill, de 5-io sèpals pe-

taloldes, caducs; aquenis numerosos en capítol, + comprimits, sense costelles ni

ales; estil plumós o becarut, involucre distant de les flors solitàries be en um-
bela. Herbes perennes, de fulles totes radicals.

Aquenis amb estils plumosos, flors solitàries 2.

I
Aquenis amb estils becaruts 4-

/Foli

1 g^

iols del involucre peciolats, semblants a les fulles, flors blanques o gro-

ues A. Alpina.

Foliols del involucre assentats, no semblants a les fulles, planta molt pilosa,

3.

Fulles amb 1-2 parells de foliols ovats, 2-3-fides, flors blanques per dintre y
violades per fora A. vernalis.

Fulles 2•3-pinnatisectes, de segments dividits en lacinies linears, flors rojen-

ques A. Pulsatilla.

' Involucre assentat, flors blanques en umbela, aquenis llisos.

A. narcissiflora.

Involucre breument peciolat, flors grogues, solitàries o 2-3 en umbela, aque-
^

i nis pubcscents A. ranunculoídes.

f Involucre llargament peciolat, flors blanques, rosades o purpurines, solita-

y ries; aquenis pubescents A. nemorosa.

12. = Anemóne Alpina L.

{per la seva habitació.)

Siiionimia.— Flor del vent; cast. flor del viento,

viola blanca (la que te la flor d'aquest color.)

Rizoma + groixut, cama de 1-4 dm., peluda, se-

dosa, fulles al principi peludes, després glabres-

cents, 3-pinnatisectes; fuUetes de l'involucre pe-

ciolades, semblants a les fulles radicals; flors

grans, dretes, solitàries, blanques o grogues y d'un

violeta pàlid a fora; sèpals elíptics y joe/í^/s, aque-

nis oblongs, pilosos, amb l'estil llarg y plumós.

Geograjia.—Boscos de Segalés, sitis herbosos de Nú-
ria, al Peu de la Creu de'n Riba, roques de Coll de Jou

= Puig de la Foi.xera, al S. de Ribas(Vay.), Vall d'Aràn,

Roques d'Arliga de Viella (Llen. I); Salau, Montgarri (Bub.) — Mars-Jul.

17
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 3.-Anemóne.

13. = A. vernalis L.

{per l'època de la seva florescencia.)

Sinonímia.— Cast. eléboro falso, pulsatila.

Rizoma groixut y negrós, cama de o'5-i dm.,

peluda, sedosa, fulles pubescenis, pinnatisectes,

amb i-2-parells de foliols ovats, 2-3-rids. ; fulletes de

l'involucrc sentades, mulülaciniades, 710 semblants

a les fulles; flors grans, dretes, solitàries, blanques

per dins y violàcies de fora; sèpals elíplics, pilo-

ses, sedosos; aquenis oblongs, ^//osos, amb l'estil

llarg y plumós.

Geografia.— Rasos de Peguera, piçarres del Puig-

mal y altures de Núria.=Set Cases, Vilailonga(Isern !);

La Toza, sobre Maranges (Vay.), Cambradases(Bub.);

Vall d'Aràn, Pics de Saburcdo, Montluda (Llen.l):= Maig-Jul.

i4. = A. Pulsatilla L.

{de pulsare, agitar; aludint a la sevaflor penjada,

moguda pel vent.

)

Sinonímia. — Cast. pulsatila, flor del viento.

Rizoma groixut y negrós, cama de i-3 dm., pe-

luda, sedosa; fulles peludes, 2-3-pinnatisectes, amh
els derrers segments linears, fulletes de l'involu-

cre sentades, multilaciniades; flors grans, solità-

ries, dretes y a la fi penjades, vermelloses o vio-

letes; sèpals elíplics y peluts + recurvats a la

meitat superior; aquenis oblongs, peluts y amb l'es-

til llarg y plumós.

Geografia.— Rara als Pirineus Orientals, cap a la

Llagone (Bub.l, La Cerdanya (Gaut.); Camprodon, Set

Cases (Amo), Port de Benasch (Lap., Gran.). — Maig-Juny.

15. = A. narcissiflora L.

(per les flors umbclades coïn els narcissos.)

Rizoma fibrós y pardo, cama de 1-4 dm.. pelu-

da; fulles llargament peciolades, palmatisectes,

amb 3-5 segments trifids y laciniats; fulletes de

l'involucre sentades y semblants a Ics fulles; flors

blanques en número de 2-6, en umbela; sèpals y
aquenis glabres, més del doble llargs que llur bec.

Geografia.— Punts alts de la Cerdanya (.Vay.); Piri-

neus Orientals (Bolós Herb.), maciç de Madràs (Gaut.);

Vall de Eyne (,Lap., Gr. et G."i; Port de Benasque (Zett.);

Vall d'Aràn, a la vora de Bassibé (Trem. ex Pau), ce. al

peu de l'allau d'Artiga de Viella (Llen. I). — Juny-Jul.
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. 3. - Anemóne.

16. = A. ranunculoídes L.

{per l'aspecte de ranuncule.)

Sinonímia. — Cast. ranillo, ranúnculo de bos-

que.

Rizoma prim, carnós, trencadiç, cama de 1-3

dm., prima y glabre; 1-2 fulles distants de la

cama, palmatisectes, de 3-5 segments peciolats,

inciso-dentats, tulletes de l'involucre breument pe-

ciolades, y semblants a les fulles; flors grogues,

solitàries o 2-3 en umbela, pedúncol a la fi recur-

vat, sèpals ovats, pubescents; a.quenis pubescenís,

poc més llargs que llur bec.

Geografia.— Bosc de Segaiés. = Als Prats d'Olot

(Bolós), Montseny (Salv. !), Platraver, Cim de Comane-
gre, vores del Fluvià, cap a les Preses (Vay.); al voltant de Vernet (Gaut.); boscos d'Artiga

de Viella (Lien. !). — Alars-Abr.

17. «A. nemorosa L.

{de nemus, nemoris, el bosc; per la seva estació.)

Sinonímia. — Rosella borda o silvestre; cast.

anémone de los bosques, amapola silvestre, ra-

núnculo blanco.

Rizoma prim, carnós, trencadiç, cama i-3 dm.,
prima, 1-2 fulles distants de la cama, palmatisec-

tes, de 3-5 segments peciolats, inciso-dentats;

fulletes de l'involucre llargament peciolades y
semblants a les fulles; flors blanques, rosades

purpurines, solitàries, pedúncol a la fi recurvat,

sèpals ovats, glabres; aquenis pubescents, més del
doble llargs que llur bec.

Geografia.—Boscos y prades de Montseny cap a San-
ta Fé.=La Sellera (Cod.l); camí de Seba a Viladrau (Jov.); vores del Ter fins a Girona;
Queralpsycamíde Camprodon (Vay.)

; Collsacabra (Isern I); Prats d'Olot (Bolós); Sant Fe-
liu de Pallerols (Salv.); Prats de Molló (Bub.). — Abr.-Maig.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre4. -HEPÀTICA.

(Del grec finar-iy-iç, referent al fetge; per la semblansa que tenen amb aquesta entranya

els tres lòbuls de les fulles.)

Flors blavenques o blanc rosa; perigoni senzill de 6-9 sèpals petaloides general-

ment blavencs; involucre de tres foliols ovats, enters, assentats, molt acostats a la

flor, figurant un calze; aquenis tomentosos, de bec curt, en capítol; fulles radicals

coriacies, 3-lobades, persistents.

18. = H. triloba Chaix.—Anemóne Hepà»
tica L.

{pels tres lòbuls de la fulla. )
< '

)

Sinonímia. — Herba fetgera felera, viola de

llop; cast. hierba del hígado, hierba de la Trini-

dad, hepàtica, trébol de prados; it. erba Trinità;

//. herbe du foie, herbe de la Trinité; ang. li-

ver-leaf; al. Leberblume.

Geografia. — Als boscos del Montseny, Montserrat,

Sant Llorens del Munt, LJbach, el Bergadà y Ribas. =
Vich(Masf.); boscos y torrents de Nuria(Vay.).—Abr.-Jul.

Proprielals. — Avuy no té de bon tros l'us que tenia

avans, ni la reputació. Se li atribuïa la virtut de curar

les obstruccions del fetge. No"s confongui amb la pulmonaria hepàtica (liquen), ni amb
\iMarchanlia polymorpha (hepàtica).

U) Grec TpíXopoç, de Xopcij;, que aquí significa la divisió de la fuUa, com en el Ran. trilobus. Propria-

mCDt es la ungla de la fulla de la rosa, aplicantsc igualment a algunes entranyes com el fetge.

30

https://archive.org



FLORA DE CATALUNYA

Genre 5. - ADONIS L.

(Nom mitològic de la planta que brotà de la sang d'Adonis, al ser ferit pel singlar.)

Flors rojes o grogues, grans, solitàries y terminals; perigoni doble, regular;

calze de 5 sèpals petaloides; 3-9 pètals d'ungia plana, no nectarífera; aquenis nom-
brosos, arrugats, de bec curt, en espiga; herbes generalment anuals, de fulles al-

ternes, dividides en lacinies linears.

Anteres grogues, aquenis angulosos, de bec revoltat, plantes perennes.

I <
A. pyrenaica.

Anteres nigro-violacies, aquenis de bec recte, plantes anuals. ... 2.

Í

Sèpals peluts, aplicats als pètals plans, aquenis de bec negròs, geperuts sota

del bec y subdentats a la base del marge inferior . . . A. flammea.

Sèpals glabres 3.

Í

Sèpals oberts, pètals cóncavos, aquenis amb la vora superior quasi recta y sen-

se dent; bec unicolor A. autumnalis.

Sèpals aplicats als pètals plans 4-

Pètals vermells o grocs, aquenis amb una dent a la base del marge inferior y
dugués al de dalt, voltats d'una cresta transversal + marcada sobre la base,

bec unicolor A. aestivalis.

Pètals d'un groc de sofre, aquenis més petits amb una dent a la base del mar-

ge superior, sense cresta transversal, bec bicolor . . A. intermèdia.

19. = Adonis pyrenaica DC.

(per la seva habitació.)

Perenne, tronc de i-3 dm., subpubescent; fu-

lles 3-4 vegades ternades dividides en lacinies li-

nears, les radicals grans, llargament peciolades;

flors grogues, sèpals glabres, 10-12 pètals tras-

ovats; anttres grogues; aquenis subprismatics, an-

gulosos, pubescents, de bec llarg, comprimit y
revoltat.

Geografia. — Timbes y barrancs al O. de Coma de

Vaca, r. ; altures de la Cerdanya, de Núria a la Molina

(Vay.), Cambradases, a la vora de Finestrelles y les

valls d'Eyne, Llo y Planés (Rouy.); valls de la cadena

fronteriça de Planés, Eyne, Núria yLlo (Gaut.); valls

d'Eyne y Llo; Carençà; sobre Castanessa, Bassibé (Bub.^ — Juny-Jul.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 5.- Adonis.

Adonis Qamniea.

20. " A. flammea Jacq.
(pel color de foch de les flors; de ílamma.)

Siiwnimia.— Cast. cantàrigas, rosa del diablo,

relàmpano.

Anual, tronc de 2-4 dm., fulles multífides, flors

d'un vermell viu o rares vegades grogues; sèpals

peluts, aplicats sohTQÏs pètals, que son 3-5, plans,

estrets; anteres negres, violades; aquenis en espi-

ga llarga, cilíndrica, clara, de bec negrós, inclinat

sobre Tàngul intern, geperuts sota'l bec y subden-

tats a la base de la vora inferior.

— 13 ABORTivA Gr. et G. — 3-5 pètals vermells,

molt desiguals y + aguts, sèpals glabres.

Geografia. — Camps de Tarrassa, cap a Olesa de
Montserrat, r.; sembrats de Viloví, ai Penades, pujant fins a Sant Magí; Vallcebre y Ripoll.
= Plana de Vich (Masf.); camps de Prats de Rey (Puigg. I, Puj. C. I); la Cerdanya (Vay.);
generalment la |3 abortiva Gr. et G. — Maig-Jul.

21. = A. autumnalis L.

{per aliargarse la seva Jlorescencia fins a la tar-

dor.)

Sinonimia. — Ull de perdiu, bulits; cast. ado-

nis negro, gota de sangre, ojo de perdiz; prado de

Múrcia.

Anual, tronc de 2-4 dm., fulles multífides, flors

d'un vermell fosc, sèpals glabres. oberts; 6-8 pè-

tals concai'o-connivents amb una taca negre a la

base; anteres d'un negre violat, aquenis en espiga

oblonga, espessa, bec dret, curt, unicolor, la vora

superior quasi recta, sense dent.

Geografia. — Comú als sembrats, desde'l plà de Bar-
celona y el Penades fins a la regió pirinenca^ Sant

Julià del Llor (Cod, 1), Girona (Bub.). — Abril-Set.

22. = Ad. aestivalis L.

(perquè la seva florescencia assoleix l'estiu.)

Anual, tronc de 2-4 dm., fulles multífides, flors

vermelles, rarament grogues, sèpals glabres, apli-

cats als pètals, que son 5-io oberts, plans, d'un

vermell clar o groc de llimona; anteres d'un ne-

gre viola, aquenis en espiga oblongo-cilindrica, es-

pessa, amb una dent a la base de la vora inferior y
dugués a la superior, voltats d'una cresta trans-

versal + marcada sobre la base; bec dret, ascen-

dent, unicolor.

— a MiNiATA Jacq. — Pètals de color de mini.

|3 FLAVA Vill. Pètals grocs.
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. 5.- Adonis.

Geograjia. — La a miniata Jacq. als sembrats de Ripoll; alt Bergadà, cap a Rebost y Coll

de Pal; Menàrguens, cap a Balaguer, r.= 01ot (Bolós!'); Camps de la Cerdanya (Vay.).

La p fiava Vill., a Err, la Cerdanya (Vay., Gaut).— Abr.-Juny.

23. = Ad. intermèdia Webb. et Berth.

—

A. citrina DC.— A. microcarpa DC. LÀM. 3.

iper' la seva situació taxonòmica, color de les flors

y menor magnitut del fruit.)

Anual, tronc de 7-1 5 cm., ramificat desde la

base, fulles muliífides, amb les lacinies curtes y mu-

crofiades; flors d'un groc de sojre, sèpals glabres,

aplicats a\s pètals, que son plans, oblongs; ante-

res d'un negre viola; aquenis en espiga oblonga,

compacta, petits, amb una sola dent a la base de la

vora superior, setise cresta transversal, bec recte

o subrecurvat, unicolor.

Geografia. — Comú ais camps de Lleyda.^Als puigs

y més amunt del cementiri a cada banda de la carre-

tera de Tarragona (Blavia sub var. flava DC. de I'Ad. akstivalis L.). Pera Costa, està em-
parentada amb l'A. citrina y la A. flammea, prenentse per una forma de l'A. aestivalis. Se

distingei.x d'aquesta pels aquenis més petits, sense cresta transversal a la base, y el bec

bicolor y no terminal. — Abr.-Juny.

Adonis intermèdia.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 6. - CERATOCÉPHALUS MOENCH.

(Del grec y-épac,, aioc,, banya, y xEtpaXií, cap; pels aquenis terminals en bec falciforme.)

Flors grogues, perigoni doble, 5 sèpals cotonosos, 5 pètals amb ungla plana, nec-

tarífera, aquenis amb dos geps a la base, allargats en bec falcitorme, 3-6 vegades

mes llarg, scapus o cama de 3-io cm., fulles laciniades, digitades, linears; planta

blanquinosa, tomentosa.

24. = C. falcatus PERS.

(pel aquenis falciformes; remarcantse el caràcter

ja senyalat en el genero.)

Sinonímia.— Cast. ranillo (cf. n.° 16); rositas

del campo, hierba centella.

Geografia. — Camps cultivats y forada conreu; comú
al fosso del Castell de Lleyda. ^ Camps de Sta. Coloma
de Queralt (Salv. !); Prats de Rey (Puigg. \^, cap a Calaf

y altres indrets (Csta); Espluga de Francolí (Llenas!);

Cardona y Serrateix (Puj. C. !); Espinaglosa, a la vora

del Miracle (Marc.!), Tarragona (Gibert).—Maig-Juny.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 7. - RANUNCULUS L.

(Diminutiu de rana, la granota; aludint a les algues estancades ahont viuen algunes espè-

cies gestació), y també a que algunes d'aquestes son veritables amfibies, e. c. el R. diversi-

FOLius (,i). Se correspon amb batrachium, |3aTpóxiov, qu'es la mateixa planta d'Hipòcraies y
de Dioscòrides.)

Flors grogues, blanques o vermelloses; perigoni doble; 5 sèpals generalment,

5 pètals d'ungla plana, quasi sempre amb una escama o fosseta nectarífera ; aquenis

no geperuts a la base, acabats en bec curt y disposats en capítol : herbes de fulles

alternes, sense estipules y a vegades aparentment estipulades per la porció lliure y
terminal de les veines.

f Aquenis arrugats transversalment, pediincols fructífers formant arc, flors

\ blanques, pètals sense escama nectarífera; plantes aquàtiques. . . 2.

Aquenis no arrugats transversalment, pedúncols erectes, plantes general-

ment terrestres 7.

Fulles totes uniformes, de 3-5 lòbuls enters, pètals apenes més llargs que'l

calze, amb l'ungla blanca, receptacle glabre, 20-3o aquenis subapiculats,

25. R. hederaceus.

Fulles que van per sobre l'aigua, reniformes; les enfonzades, o be totes, divi-

dides en segments capilars; pètals amb l'ungla groga 3.

\ Fulles superiors que sobreneden (surants) y normalment reniformes . 4.

( Fulles submergides, y normalment totes dividides en lacinies capilars . 5.

f
Pedúncols tant o poc més llargs que les fulles; pètals i-3 vegades més llargs

I que'l calze, estams més llargs que'ls pistils; receptacle hemisfèric, erissat,

^
26. R. diversifolius.

1 Pedúncols 2-6 vegades més llargs que les fulles, pètals una vegada més llargs

' que'l calze; estams més curts que'ls pistils; receptacle cònic, finament pe-

lut 27. R. Baudotii.

Segments de les fulles llargs, quasi paralels; receptacle glabre, aquenis de

bec curt 28. R. fluitans.

Segments de les fulles curts, dívaricats; receptacle erissat 6.

/ Pedúncols 3-5 vegades més llargs que les fulles, segments foliars estesos en

I cèrcol; aquenis atenuats en bec sortit; receptacle globós,
*

29. R. faeniculaceus.

1 Pedúncols no més llargs que la fulla mentres dura la floració; segments fo-
' liars estesos en tots sentits, aquenis subapiculats, receptacle ovoide; planta

polimorfa 30. R. trichophyllus.

(I) De cap manera's pot admetre lo que diu un insigne botànic contemporani, qui veu en la paraula el verb
colere, cullum, habitar; la terminació de la veu genírica es senzillament diminutiva; aixís rapunculus s'ha for-

mat de rapum, el nap : co/o, coíere, el tenim sí en sepincoía (w'oío, var. de la alba)\ alpicotum ( Thaliclrum) y
en altres.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 7. - Ranúnculus.

Aquenis finament arrugats, de bec molt curt, en capítol oblong, flors peti-

tes, nombroses, d'un groc esmortuil; pètals sense escama nectarífera,

7 \ 31. R. sceleratus.

( Aquenis llisos o be tuberculosos, generalment en capítol globós ... 8.

I
Flors blanques o rosades 9-

) Flors grogues 14.

i Fulles enteres, nervudes lO.

^ ( Fulles dividides 12.

í Sèpals pilosos, fulles radicals ovato-cordiformes; pedúncols tomentosos,

)
aquenis grossos, inflats, de bec recorvat . . . 32. R. parnassifolius.

Sèpals glabres, fulles radicals no ovato-cordiformes, pedúncols glabres o 11a-

nuts II.

/ Pedúncols glabres, fulles radicals ovato-lanceolades, obtuses, peciolades, les

V caulinars amplexicaules, acuminades, tronc glabre, aquenis amb nervis

11 .) prominents 33- R- amplexicaulis.

Pedúncols llanuts, fulles totes lanceolades, les caulinars sentades, tronc yla-

bre a la base, aquenis llisos, o amb nervis poc marcats. 34. R. pyrenaeus.

í Tronc d'aprop de i m., ramificat, multiflor; fulles grans, palmatisectes, de 3-y

\ segments trasovato-cunei formes, receptacle pilós. 35. R. aconitifolius.
12 \

I
Tronc de 1-2 dm., freqüentment simple y uniflor; fulles petites, receptacle

(^
glabre 13.

(Fulles radicals ternatisectes, sèpals erissats, ferruginosos; aquenis alats a la

part superior, bec recte 36. R. glacialis.

I
Fulles radicals cordiformes, 3-5-fides, sèpals glabres; aquenis no alats, bec

(^
recorvat 37- R. alpestris.

\
Fulles enteres o dentades 15.

^
í Fulles dividides 19.

\ Pedúncols a.xilars, aquenis no carenats 16.

^ ) Pedúncols opositifolis, aquenis carenats 17.

Fulles radicals escamiformes, la caulinar inferior gran, reniforme, festona-

16 { da, flors petites 38. R. Thora.

Fulles totes lanceolato-linears, enteres, flors grans . 39. R. gramineus.

Plantes anuals, de 5-3o cm., fulles inferiors ovato-cordiformes, les mitjanes

ovato-oblongues, les superiors lanceolades, flors molt petites, sèpals gla-

xy <' bres, aquenis finament tuberculosos, de bec curt,

40. R. ophioglossifolius.

Plantes perennes, de més de 3o cm 18.
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FLORA DE CATALUNYA
Ranunculacies. G. 7. - Ranúnculus.

' Fulles molt llargues, lanceolades, acuminades, les summergides cordiformes;

I pedúncols assolcats, flors grans, sèpals pilosos, aquenis comprimits, bec

]
ample, curt

'.

41. R. Lingua.

(Fulles ovades o be oblongues. les superiors lanceolato-linears, no acumina-

des, pedúncols no assolcats, flors petites, sèpals pubescents, aquenis in-

flats, bec curt 42. R. Flammula.

^ Plantes anuals, aquenis tuberculosos o espinosos 20.

'
I Plantes perennes, aquenis llisos 23.

( Sèpals tombats, aquenis petits, caducs 21.

) Sèpals estesos, aquenis grans, persistents 22.

( Pètals apenes tant llargs com el calze, d'un grog pàlid, receptacle glabre,

j aquenis abtubèrculs prominents 43. R. parviflorus.

^ Pètals 1-2 vegades més llargs que'l calze, d'un grog viu, receptacle pilós,

aquenis finament tuberculosos o llisos 44. R. Sardóus.

Tronc fistulós, fulles radicals cordiformes, 3-5-lobato-partides, pedúncols

assolcats, aquenis tuberculoso-espinosos, bec ample, recorvat.

22 ^
45- R- muricatus.

Tronc plè, fulles radicals 3-partides, pedúncols no assolcats, aquenis gene-

ralment espinosos, bec linear-alesnat, quasi recte. . 46. R. arvensis.

\ Pedúncols axilars, capítols fructífers ovoides o be oblongs .... 24.

^
I
Pedúncols opositifolis, capítols fructífers globosos 25'

( Sèpals tombats, bec dels aquenis recorvat y tant llarg com el fruit, fulles ra-

\ dicals 3-partides 3-sectes 47- R- Monspeliacus.
24̂

i Sèpals estesos, bec dels aquenis recte, y més curt que'l fruit, fulles radicals he-

teromorfes, ovato-dentades o en forma de vano. . 48. R. flabellatus.
\

( Receptacle glabre, pedúncols rodons (téretes) 26.

^
I
Receptacle pilós, pedúncols generalment estriats assolcats .... 27.

/ Plantes glabres, aquenis ventruts, pubescents, bec fortament recorvat, fulles

i radicals reniformes, les caulinars digitades, assentades.

25 ' 49. R. auricomus.

Plantes + piloses, aquenis plano-comprimits, de bec poc recorvat, fulles ra-

dicals de contorn pentagonal 50- R- acer.

í Sèpals tombats, pilosos, rizoma bulbiforme, tronc assolcat, aquenis de bec

27 < curt, ample y ganxut 51. R. bulbosus.

I Sèpals estesos 28.

37

https://archive.org



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. 7. - Ranúnculus.

/

28

V

29

Pedúncols rodons, sèpals pubescents, aqucnis comprimits, de bec curt, re-

corvat y menys llarg que la tercera part del fruit, fulles pentagonals, tri-

partides 52. R. montanus.

Pedúncols estriats, sèpals pilosos, aquenis comprimits, de bec curt, ample,

incorval o quasi recte, fulles grans, 3-partides. amb Ics divisions amples,

inciso-dentades 53- R- macrophyllus.

Pedúncols assolcats, sèpals pilosos 29.

Tronc radicant amb llargs estolons, aquenis de bec poc recorvat, fulles ova-

des, pinnatisectes, amb 3 segments trilobats 54. R. repens.

Tronc dret, aquenis de bec circinat, fulles palmatisectes, amb 3-5 lòbuls inciso-

dentats 55- R- nemorosus.

25. = R. hederaceus L. — R. asarifolius

Diard.

(per la forma de les fulles, que tenen alguna sem-

blansa amb les de l'eura (hedera) del asarum.)

Perenne, de i-3 dm., d'un vert clar, glabre, de

tronc radicant, fulles reniformes. de 3-5 lòbuls

superficials, enters y obtusos, llargament pcciola-

des; estipules amb orelletes curtes; yZors molt pe-

tites; pètals estrets, oblongo-cuneiformes, iguals

als sèpals poc més llargs; blancs, inclosa l'un-

gla (i); 5-10 estams; aquenis oblusos, glabres,

breument apiculats; receptacle nu.

Rassa R. homoeophyllus Ten. — R. hedera-

ceus, var. c.cNOSus Coss.

(Rouy, Flore de Fr. I. 60). — Troncs surants

y més robustes; fulles tttés grans, de 5 lòbuls, a ve-

gades festonals; aquenis nombrosos (40-60), de

bec caduc y circinat.

Geografia. — Aiguamolls, recs y prats humils y are-

nosos : a la Cerdanya ; Font de Puigalt, aprop de Cada-

qués; sobre Pocabruna, Vilarnadal, Capmany (Vay.);

molí d'Eyne (Lap.), abundant a la Cerdanya, aprop

d'.Angustrina (Bub.); Ceret (Gaut.)— La rassa homoeo-

phyllus Ten. a les aigües del Bai.x Empurdà (Vay.). —
Maig-Jul.

26. = R. diversifolius Gilib. — R. aquati-

lis L. et auct. plur.

(de dos classes de fulles, y per la seva estació.)

Perenne, de i-3 dm., tronc robust, fistulós, fulles ordinàriament heteromorfes;

les que neden, reniformes, de 3-5 lòbuls + fondos, llargament peciolades, les enfon-

(I) Prodr. do Wk.III, 906.
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zades dividides en segments capilars; pedúncols d'igual llargària o poc més llargs

que les fulles; Jlors grans, pètals aniplement írasovats, i-3 vegades més llargs

que'ls sèpals, que son blancs y d'ungla groga; estams més llargs que'ls pistils;

aquenis nombrosos, grossos, de bec molt curt, receptacle hemisfèric, generalment

molt erissat. Planta polimorfa.

Rassa R. triphyllus Wallr. — Les fulles que suren reniformes, 3-partides o

3-sectes, de lòbuls cuneiformes subenters o bé escotats.

Geografia. — Aigües estancades y corrents; vores del Segre a la Cerdanya; estanys de

Roses; torrents a la vora de Porlliigat, de Cadaqués; basses y estanys de Vidreras y Sils.=

Pla de Barcelona (Csta.); Olot (Vay.).

La planta per nosaltres observada pertany a la rassa R. triphyllus Wallr.

confusus

f(aii«uia«luc Baudotil.

27. »R. Baudotü Godr. — R.

Godr. auct. catal.

{dedicada a Baudot.)

Perenne, tronc de 1-6 dm., robust, fistulós; fu-

lles normalment heteromorfes, les que neden, re-

niformes, de 3-5 lòbuls cuneiformes, llargament

peciolades, les submergides multi-laciniades; pe-

dúncols 2-6 vegades més llargs que les fulles;

flors grans, pètals trasovats y cuneiformes, 1-2 ve-

gades més llarcs que'l calze, blancs y d'ungla gro-

ga; estams més curts que'ls pistils; aquenis petits,

en gran nombre, inflats al àpex, de bec curt; re-

ceptacle ovoido-cònic, finament pelut.

Subsp. R. Emporitanus Sen. et Pau (pro sp.)

—

Troncs breument radicants, estams més llargs que'ls pistils, aquenis arrodonits

al àpe.x, bec curtíssim, receptacle pelut.

— a. FLUiTANsG.etG.

—

Aquàtica yambles fulles superiors reniformes, tripartides.

— p. suBMERSus G. et G.

—

Aquàtica, a.mh totes les fulles dividides en lacinies

capilars.

— T- TERRESTRis G. etG.— Te/Tcsíre y amb totes

les fulles dividides en lacinies curtes y gruixudetes.

Geografia.—Les tres, abundants a les aigües estanca-

des y corrents y a les seves immediacions; a Castelló

d'Empurias, Roses y Palau. = Plà de! Llobregat (Vay.);

al Bergadà (Puj. C. !); aigües corrents de Sant Climent;

Vilartoli (Sen. !).— Maig.

28. = R. flviitans Lamk.
{que sura neda.)

Perenne, tronc robust, molt llarg ( fins a 5-G m.);

fulles totes dividides en segments capilars, quasi

paralels. atenuats al àpex; estipules llargament

adherents, les superiors amb orelles amples, pe-
Slanancnlas flaitons.
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dúncols gruixuts, que surten de l'aigua, tant llargs com les fulles; y/ors gratis, 5-io

pètals irasovats, doble llargs que' I cal^e, amb l'ungla groga; aquenis rodons al àpex,

bec curt; receptacle subglobós, glabre.

Geografia. — Aigües corrents : Perelada, algues del

Llobregat (Sen.!); Pir. Or., Pertús, Boulou, Empurdà, et

alibi (Bub.); comunissim al litoral del Rosselló (Gaut.);

frontera d'Aragó (Losc).— Abr.-Maig.

29. = faeniculaceus Gilib.— R. divarica-

tus Schr.

{per les fulles semblants a les del fonoll; o perquè

les lacinies s'estenen en cèrcols.)

Perenne, de i-5 dm., tronc prim y fràgil ; fulles

petites, submergides, dividides en lacinies Jilifor-

7nes, curtes, rígides y esteses en cèrcol, de con-

torn orbicular; estipules sense orelletes; pedún-

cols prims, assolcats, y 3-5 vegades més llargs que

les fulles; flors grans, de pètals amplement tras-

ovats, 1-2 vegades més llargs que'ls sèpals, blancs

y d'ungla groga; aquenis glabres o poc peluts,

atenuat s en bec sortit; receptacle globulós, erissat.

Geografia. — Basses y recs : Pedraíita (Puigg. i).—
Maig.

30. = R. trichophyllus Chaix.

(
de S>píí , Tpixóí , cabell, y <fv\\<::, ,forma adjectivada

de (fvX\o\ , fulla : de fulles capilars.)

Perenne, de i-3 dm., tronc poc robust, fistulós,

fulles ordi?iariament toies dividides en lacinies

capilars, esteses en tots sentits; pedúncol no ate-

nuat al àpex, tot lo més tan llarg com les fulles

en el moment de la floració; pètals trasovato-

cunciformes, de i'5-2 vegades més llargs que'ls

sèpals blancs y d'ungla groga; 5-i5 estams més
llargs que'ls pistils ; aquenis erissats y un poc

aguts; receptacle ovoide-cònic, erissat; planta

molt polimorfa.

Geografia.— Aiguamolls, estanys y recs del litoral y
de l'interior : Montcada; Camp de la Bota y Càn Tunis,

aprop de Barcelona; Empurdà, aprop de Cadaqués.=
Espluga de Francolí tLlen.!); Espunyola, cap a Berga

( Puj. C. I); Vich (Masf.); Ripoll, la Cerdanya, y al estany

de Puigcerdà (Vay.).— Primv.

31. = R. sceleratus L.

(que en llatí significa perniciós, aludint a les seves

proprietats tòxiques.)
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Anual, tronc de 1-8 dm., dret, assolcat, fistulós; fulles Uuentes; les radicals re-

niformes, de 3-5 lòbuls incisos, llargament peciolades, les caulinars de 3 segments

2-3-fids; pedúncols assolcats;_/7ors/7e/i7es, nombroses, d'un grog pàlid, brillants,

pètals apenes més llargs que'ls sèpals, sense fos-

seta nectarífera; aquenis molt petits y nombrosos,

finament estriats y de bec curt, en capítol oblong

que sobressurt dels pètals.

Geografia. — Estanys, recs y aiguamolls : Castelló
d'Empurias. ^ Rosas; estanys de Sils (Bub.); algues de
Furtià, Empurias, Cinclans, Castelló, Roses (Vay.);
Sant Pere Pescador (Bolós, Llen. 1). No sembla tan
comú com indica Costa. — Maig-Sept.

32. = R. parnassifolius L.

{per la semblansa de les fulles amb les de la Par-
nassia). Herba de mal grà.

Perenne, tronc de 5-3o cm., simple o + ramifi-

cat, cotonós, lo meteix que'l pedúncol y el marge
de les fulles; les radicals amplement ovato-cordi-

fonnes, les caulinars lanceolades, ample.xicaules;

flors de i-25, blanques, o lleugerament rosades,

en umbela; sèpals peluts; aquenis en capítol glo-

bulós, grossos, inflats, de cares llises y bec dilatat

a la base y recorvat.

Geografia. — Llicorelles y pedruscam dels Pirineus;
comú cap al Puigmal, Finestrelles y demés altures de
Núria; Puigllançada y Coll de Pal, ai Cadí.=Rasos
de Peguera (Grau); Maladetta (Lap.)—Jul.-Ag.

33. = R. amplexicaulis L,

{per les fulles que per la base abracen el tronc.)

Perenne, tronc de i-3 dm., robust, simple o

poc ramificat, glabre, lo meteix que'l pediíncol;

fulles T3íàiC3,\sovato-lanceolades, glabres o amb al-

guns pèls llargs; enteres, subcoriacies y peciola-

des; les caulinars lanceolades, amplexicaules; flors

blanques, grans, solitàries o poc nombroses, sèpals

glabres; aquenis inflats, amb les cares ??2arcaífes

de nervis sorííVs y bec recorvat; receptacle cònic

y un poc erissat.

Geografia.— Pastures elevades dels Pirineus Orien-
tals y Centrals : sobre Coll de Jou; aprop de Font Ro-
meu (Gaut.), Vall d'Eyne (Lap); Prats alpins dels Piri-
neus Centrals cap a Bassibé (Comp.); ports de la

Picada y de Benasch (DC. et botan. plur.); Ports de
Pallars (Lap.); pastures de Pumero y Aiguamoix
(Llen. !). — Juny-Jul.

34. = R. pyrenaeus L.

{per la seva habitació.
)

Perenne, tronc de i-3 dm., simple o poc ramifi-
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cat, glabre, pedúncol cotonós o glabre; fulles radicals lanceolades, glabres, amb
alguns pèls a la base; les superiors linears o lanceolalo-linears, sentades; flors

blanques, solitàries o poc nombroses; sèpals glabres; aquenis en capítol ovoide o

subglobós, inflats, de cares llises o de nervis poc marcats, amb bec curt y recorvat.

— 13. BUPLEURiFOLius DC.= R. BUPLEURiFOLius Lap. — Fullcs lanceoladcs, tronc

uniflor.

Subsp. R. pi.ANTAGiNEus DC.= R. PLANTAGiNEis All. — Tronc més robust,

pauciílor, aquenis amb nervis sortits.

Subsp. R. ANGUSTiFOLius DC. — FuUcs lanceolato-linears o linears; tronc prim

uni-quadriílor; aquenis llisos, en capítol globulós; pedúncols glabres.

Geografia.— Pastures elevades dels Pirineus; la |3. bupleurifolius DC. a Núria capa Fines-
trelles.= La subsp. R. plantagineus D C. i \a VslW d' \rkn; congestes de Monlluda y altres

llocs elevats (Llen. I); altures de Noucreus (Ferr.!); Coll de la Marrana; Costabona, Morens
(Vay.); Vall d'Aràn, aprop de Siat, a la vall del Juela, Penyablanca, Bassibé (Timb.).

La subsp. R. angustifolius DC. a Núria, cap a Finestrelles = .\lontlluis, Garganiilla,

esquerdes de Roja, Costabona, (Vay.); Prats de Molló; Font Romeu (G. et G.); Pirineu
Oriental (Rouy.). — Juny-Jul.

N. B. — Encara que G. et G. donen aquesta planta com espècie distinta, compresa entre cl R. amplexicaulis
y cl R. PYUENAKUs (Flor. de Fr, 1, 29) y com a tal la dóna també Wijlk (Prodr. 111, 91Ó), Rouy la considera

subsp. V Coslc ( F/or. de Fr. I, 23), com a mera varietat del R. pyre-
NAEUS. Per la nostra part podem ategir que a Finestrelles hem obser-
vat peus de pedúncols ^/aÍJres y altres de tlanuts.imh molts d'altres
que semblaven establir el trànsit dels primers als segons.

35. = R. aconitifolius L. <>

{per la semblansa de les fulles amb les del acònit.)

Perenne, tronc de 4-1 1 dm., fle.xuós, ramificat,

esparramat; fuWcs palmatisectes, de S-y segments
trasovato- cuneiformes, inciso-dentats; pedúncols y
sèpals pubescents, flors blanques, pètals trasovats,

aquenis en capítol globulós, inflats, glabres, de bec
recorvat; receptacle pelut.

Rassa R. platanifolius DC.— Segments foliars

llargament acuminats; pedúncols glabres, flors

més grans.

Rassa R. intermedius DC.— Fulles radicals tri-

partides, bracties linears, enteres; planta de menor
talla.

Geografia. — Torrenteres, barrancs, boscos y prats

humits del Pirineu : al Bergadà, al bosc de Segalés;

torrents de Nuria==Morens (Vay.); Vall d'Aràn, Viella

(Llen.!).— Jul.

La rassa platanifolius l. a Núria. = Solaneta de
Costabona amb el tipus (Vay.! La rassa intermedius,
al Clot de l'òs, apr. del pla de Beret y Marimanya, de
la Vall d'Aràn (Llen.!).

36. = R. glacialis L.

(per habitar viure a la ^ona glacial.)

Perenne, tronc de 8-12 cm., simple o ramificat,

fulles radicals ternatisectes, de segments tripar-

(i) A liCicografia de Catalunya qac s'està publicant, s'ha es-
tampat, segurament per erro de compaginació, en lloc del gravat
d'aquesta espècie, el corresponent al R. pah.nassifolius L.

Ranúnculus aconltifoUuB.
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íits, peciolades, les caulinars sentadeso breument peciolades; tlors blanques, rosa-

des o purpurines, en nombre de i-5; sèpals erissaís, femiginosos, persistents;

5 pètals molt dilatats a l'àpex; fosseta nectarífera, circuida d'una membrana hialina;

aquenis molt nombrosos, llisos, glabres, alats a la

part superior, de bec recte.

Geografia. — Pedruscam de les altes montanyes prò-
xim a les congestes; Núria, de Noufonts al naixement
del Fresser (Salv. I); Vall de Carençà, cap a la collada de
Noucreus (Vay., Gaut., Ferr. I); Vall d'Eyne (Bub.,
Gaut.); Renclusa de la Maladetta (Costa).— Jul.

37. = R. alpestris L.

{per analogia, se diu de la habitació o ^ona alpi-

na elevada.)

Perenne, tronc de 5-io cm., dret, y generalment

simple; fulles radicals peciolades, rotundo-cordi-

formes, 3-5-palmati-partides , segments inciso-

festonats, les caulinars i-3 sentades, linears o

l'inferior trífida; flors blanques, en nombre de i-3;

sèpals glabres, pètals cordiformes; fosseta nectarí-

fera nua; aquenis llisos y glabres, inflats, de bec

recorvat.

Geografia. — Escletxes de les roques de les altes

montanyes : Vall d'Eyne (Lap., G. et G.); monlanya de
Bassibé (Compri.); Vall d'Aràn, roques del port de
Benasque (Bub., Llen. I). — Juny-Jul.

38. = R. Thora L.

[probablement del grec cp&opú, de (pS-Eípco, destruc-

ció ; aludint a les seves proprietats estremadament
mortíferes.)

Sinonímia.— Cast. tósigo florido, tora, cente-

lla, rejalgar.

Perenne, d'arrels tuberoses, tronc de 1-2 dm.,
simple, glabre; fulles radicals esquamiformes, la

caulinar inferior gran, sentada, reniforme, festo-

nada, venoso-reticulada; les següents ovades, la-

ciniades o enteres; flors petites, grogues, solitàries

o geminades; sèpals glabres, 5 pètals poc més
llargs que'l calze; fosseta riua; aquenis inflats, de
bec llarg y recorvat al àpe.\.

Geografia. — Roques calices de les altes montanyes:
al Bergadà, al bosc de Segalés (Grau, Bub., Puj. C. I);

Pobla de Lillet (Costa), Coll de Jou (Vay.); Port de Be-
nasch (Bub.); Artiga de Viella (Llen. I). —Juny-Jul.

39. » R. gramineus L.

[del llatí gramen, graminis, l'agram, per la sem-

blansa de les seves fulles, en quant a forma y ner-

vació, a les de certes gramínies.)

Ranuncoluo Thfrra.
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Perenne, de rizoma inflat, cabellut y fibres tuberoses; tronc de 1-4 dm., simple

ramificat; fulles totes lanceolato-linears, enteres, nerviades; í]ors grogues, grans,

en nombre de 1-8, \\arg,ament pedunctilades; sèpals giabres; pètals triangulars

cuneiformes, una vegada més llargs que'l calze; aquenis in/lats, rugoso-costelluts,

de bec curt y un xic arquejat.

Var. LATiFOLius Csta. — Fulles radicals oblongo-lanceolades.

Geografia. — Pastures seques y monluoses de la regió mediterrània : comú a Montserrat,

al Ubach, Sant Llorens del Munt y Montsant : Masgranada, sobre Ordal; Sant Magí de Bru-

faganya y varis punts de la Segarra, amb la variant i.atifolius= Prats de Rey (Puigg. Herb.

Costa). — Maig-Juny.

40. = R. ophioglossifolius Will.

{de ophioglossum, la falguera anomenada llengua

de serp; per la semblansa de les fulles amb les

frondes de dita criptògama.)

Anual, tronc de i-3 dm., dret, ramificat, fistu-

lós, radicant als nusos injeriors; fulles glabres,

enteres o denticulades; les inferiors llargament

peciolades, ovato-cordiformes; les mitjanes elipti-

co-oblongues, y les superiors lanceolato-linears,

sentades; pedúncoIsge/)eríj/w;e/)í opositifolis; tlors

petites, d'un grog pàlid, llargament pedunculades;

sèpals glabres. pètals un poc més llargs que'l cal^e;

aquenis molt petits, espurnejats de tubèrcols liia-

lins; bec molt curt.

Geografia. — Basses y estanyols de la regió mediterrània : abundant a Sils y Vidreras. =
A l'Empurdà, Sant Feliu de Guíxols (Bub.); Capmany, Cantallops, Cap de Creus (Vay.);

aigües estancades de Vilarnadal (Sen. I); Port-Vendres (Gaut.). = Maig.-Juny.

Banúnculus Ungua.

41. = R. Lingua L.

{llatí lingua, llengüeta; fent segurament referèn-

cia a la forma de les seves fulles aèries.)

Sino7iimia. — Fr. grande douve ; al. grosser

Hahnenfuss; ang. great spear-wort.

Perenne, estolonifera. tronc de 8-10 dm., dret,

robust, ramificat y fislulós; fulles glabres, enteres

o denticulades, les summergides ovato-cordifor-

mes, les demés molt llargues, lanceolato-acumina-

des, semi-amplexicaules, dretes; pedúncols assol-

cats, opositifolis, llargs; flors grans, grogues;

sèpals pilosos, pètals lluents; fosseta nectarífera

amb una escama curta; aquenis nombrosos, en

capítol globulós, comprimits, carenats amb un bec ample, curt y persistent.

Geografia.— lin aigües estancades: Riuvell, entre Armentera y Empurias(Vay.!).-Juny.
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Buioacnlns FlasnisaU.

42. = R. Flàmmula L.

(//íïí/ flàmmula, la bandereta; alusió a les seves

fulles ovades, sostingudes per llargs peciols, com
banderetes.)

Sinonimia : cast. flamula y apio de ranas; fr.

petite douve; al. brennender Hahnenfuss; ang.

lesser spear-wort.

Perenne, no estolonifera, tronc de 1-4 dm., as-

cendent o ajegut, radicant, ramificat, fistulós; fu-

lles enteres o denticulades, les inferiors ovades o

bé oblongues, llargament peciolades, les superiors

lanceolato-lincars, no acuminades, subsessils; pe-

dúncols estripis, opositifolis, llargs; flors petites,

grogues; sèpals pubescents, pètals lluents, escama

nectarífera molt curta; aquenisen capítol globulós, injlats, llisos, de bec molt curt,

estret, un poc encorvat, caduc.

Geografia.— Prats pantanosos, recs y aiguamolls : a la Cerdanya, a Talltorta = Plà de la

Pinya, aprop d'Olot; Capmany (Vay.); a la Vall d'Aràn,

Bosost (Comp. in Hb. Cad.). — Jui.-Ag.

43. = R. parviflórus L.

(a imitació del llatí multiflórus, s'han format
grandiflorus, parviflórus, etc. Vol dir de flors pe-

tites.)

Anual, tronc de 1-4 dm., estès, difús, pilós; fu-

lles blanament peludes, d'un vert esblaimat, les

inferiors orbicular-cordiformes , lobato-festona-

des, les superiors tripartides, amb els lòbuls tri-

fids, totes + llargament peciolades; pedúncols/íe-

luts, estriats, opositifolis, 2-4 vegades més llargs

que'l capítol; flors petites, d'un grog pàlid, sèpals

reflexes, pètals apenes tan llargs com el calze, y
freqüentment la major part abortats; receptacle

glabre; aquenis poc nombrosos, comprimits, cu-

berts de petits tubèrcols, terminals d'un pèl re-

corvat; bec tres vegades més curt que'l fruit, am-
ple a la base y recorvat.

Geografia. — Llocs frescos cultivats o incults : als

prats de Mollet; vinyes de Tarrassa, boscos de l'Ubach,

abundant aprop de la casa Vella y a la Font de la Por-

tella. = Puigreig, Serrateix, Marlés, Sallent (Puj. C); a

les vores del Fluvià, cap a Besalú; Olot, al bosc de la

Tosca, Dosquers y Esponellà (Vay.).— Maig.

44. = R. Sardóus Crantz.— R. Philonotis

Retz.

[llatí Sardóus, sard, de Cerdenya; sardóa herba,
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es l'herba sardonia de Plini, que mata tot fent riure; philónotis, del grec f\\oc,

amic y votís, humitat, planta que viu en llocs inundats.

)

Anual, tronc de i-5 dm., dret, ramificat y + pilós; fulles peludes, d'un vert es-

blaimat, irilobades o trisectes, amb els segments inciso-denlats; pedúncols assol-

cats; y/ors grans, d'un grog bonic, sèpals reflexes, pètals trasovato-cuneiformes,

1-2 vegades més llargs que'l calze; receptacle pelut; aquenis nombrosos, petits,

comprimits, finament tuberculosos y a vegades llisos; bec curt y un poc encorvat.

— &. iNTERMEDius Poir.— Planta glabre, aquenis tots o quasi tots llisos.

— E. MEDiTERRANEUs Griscb. — Planta + pilosa, poc elevada, aquenis llisos y poc

nombrosos.

Subsp. R. Xatartii Lap. — Planta de io-i5 cm., pubescent, flors més petites,

pètals una vegada més llargs que'l calze, aquenis petits y tuberculosos per les

dugués cares.

Subsp. R. TRiLOBus Desf. — Planta de 2-5 dm., hispida, pètals poc mes llargs

que'l calze, d'un grog pàlid; aquenis tuberculosos per les dugués cares.

Rassa R. rhcedifolius DG. — Fulles trisectes, amb el segment del mig major y

més llargament pecíolat, tots tripartits.

Geografia.—Aiguamolls y camps humits : litoral de Barcelona, Camp de la Bota, Càn

Tunis y la Farola; Prat de Llobregat y prats de Montcada, predominant la b. intermedius

Poir. = Immediacions d'Olot (Vay.).— Prim v.

La e. MEDITERRANEUS Griseb, a Montcada, Prat de Llobregat, Sils et alibi.

La subsp. R. Xatartii Lap. als prats pantanosos de l'Estany de Palau, aprop de Castelló

d'Empurias.

La subsp. R. trilobus Desf. al litoral, Montcada, Mollet y Sils. = Cap a Sant Boy (Csta);

Girona, la Selva (Vay.); Castelló d'Empurias, Sant Feliu de Gui.xols, Palamós (Bub.); Ca-

banas, aprop de Figueras (Sen.); Prats de Molló (Gaut.).

La rassa rhcedifolius DC, a Montcada y a Vidreras.

45. = R. muricatus L.

(murex, com tribulus, significa en llatí els

abriulls de ferrc amb que mancaven la cavalleria;

muricatus califica a varies plantes que presenten

aquesta semblansa.)

Sinonímia : cast. abrojos a cuatro.

Anual, tronc de i-3 dm., difús, glabre; fulles

rotundo-cordiformes ; 3-5-fides, de divisions

festonades, les superiors llargament cuneiformes;

pedúncols assolcats y opositifolis ; flors petites, gro-

;,;vty/ gues; sèpals molt oberts, + peluts; pètals tnés

„ . .
llargs que'l cal^e; receptacle glabrescent; 6-12

i aquenis g/ossos, comprimits, amh carena ample y
aguda, y cares cubertes de tubèrcols espinosos, bec

ample, ensiforme, recorvat y tant llarg com la meitat del fruit.

Geografia. — Prats humits : Montcada; Tarrassa; serra de l'Ubach; detràs del Guitart;

comú a Vidreras^ Plà de Barcelona (,Csta); Empurias (Llen. \). — Mars- Maig.
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46. = R. arvensis L.

(de arvum, el camp conreuat, deriva el llatí ar-

valis, y els botànics han fet arvensis per analogia

amb hortensis, venint de hortus.)

Sinonímia : cast. gata rabiosa, hierba del amor,

coronilla de la Virgen.

Anual, tronc de 2-4 dm., dret, ramificat, glabre

o pubescent, fulles d'un vert pàlid, trisectes, de

segments peciolats y 2-3-fids; pedúncols no assol-

cats, flors petites, d'un grog pàlid; sèpals oberts,

peluts; pètals un ters més llargs que'l calze; re-

ceptacle hispid, 4-8 aquenis gra7is, comprimits, de

cares erissades de tubèrcols espinosos, bec recte,

linear-alesnat, tant llarg com la meitat del fruit.

Geografia.— Sembrats y terres cultivades : desde la costa a l'Urgell; comarca de Bages, al

Bergadà y Guilleries fins a la cordiilera pirenaica. — Maig-Jul.

47. = R. monspeliacus L., non Asso.

(Móns Péssulum es Mompeller, d'aquí Monspes-

sulanus, monspeliacus y monspeliensis.)

Perenne, de rizoma curt amb fibres tuberoses y
estolons filiformes ; tronc de 1-4 dm., dret, simple

o ramificat; piloso-pubescent; fulles virido- blan-

quinoses, sedoses, quasi totes radicals, tripartides

o trisectes; flors grans, grogues, poc nombroses;

sèpals reflexes, peluts, sedosos, pètals trasovats;

receptacle glabre; aquenis en capítol eli'ptic o bé

oblong, comprimits, carenats, de bec encorvat y
quasi tan llarg com el fruit.

Geografia.— Llocs secs incults : Prats y selves de Lla-

gostera (Trem.; ex Pau); cap a Cadaqués (Trem.,ex

Vay.); Banyuls, Colliure (Bub.). ^ Abr.-Juny.

48. = R. chaerophyllus L. — R. flabella-

tus Desf.

(del llatí flabellum, el vano o manxeta; per la

forma de les fulles primordials; chaerophyllon

chaerephyllon ya\péf^v\\ov de x"'p™> alegrarse, y
9ÚXXov, fulla

;
pel color vert bonic de les fulles.

)

Perenne, rizoma curt amb fibres tuberoses y
alues filiformes; tronc de i-3 dm., dret, simple o

ramificat, pelut, sedós; fulles en sa majoria radi-

cals, piloso-sedoses, tripartides o bipinnatisectes,

de segments oblongs; pedúncols no assolcats;

flors grans, grogues, poc nombroses; sèpals oberts,
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peluts, pètals trasovats, el doble llarg dels sèpals; receptacle glabre; aquenis en

capítol oblong, comprimits, carenats, de bec quasi recte y més curt que' I fruit.

Geografia.— Paratges herbosos y secs : prats de Vidreras, al baix Empurdà.= Cadaqués
(Trem., ex Vay.).— Abr.-Maig.

49. = R. auricomus L.

(del llatí aurum, or, y coma, cabellera; pel color

grog daurat dels pètals.

)

Perenne, tronc de i-3 dm., dret, ramificat, fis-

tulós y glabrescent; fulles radicals llargament pe-

ciolades, reniforme-orbiculars, festonades o trt-

fides, les caulinars digitades, sentades, pcdúncois

noassolcats; flors grogues, bastant grans, sèpals

oberts, pubescents, pètals freqüentment en part

abortats; receptacle glabre; aquenis pubescents,

ventruts, de bec recorvat, igual al ters del fruit.

Geografia.— Paratges frescos y umbrosos de les altes

montanyes : Núria, Fontnegra, Coll de Pal.= Pic de

Comanegra, sobre Monàs, Sant Amans, Núria, Coll

d'Eyne, la Cerdanya (Vay.); collat de Noucreus(Puj. J., Caut.), vall d'Eyne(Bub.).—Jul.-Ag.

50. = R. acer L.

(acer, aeris, acre, es un adjectiu que guarda la

forma aeris pera' Is femenins; com que ranúnculus

es un diminutiu masculí, li correspon la forma pri-

mera acer (i), que's tradueix per funest, crudel.)

Perenne, tronc de 3-6 dm., dret, ramificat, íis-

tulós, glabre o amb pèls aplicats; fulles radicals

pentagonals, palmatipartides, de 3-5 lòbuls inciso-

dentats, les superiors tripartides, lacinies linears;

pedúncols rodons; flors mitjanes, grogues; sèpals

oberts, peluts; pètals 1-2 vegades més llargs que'l

calze; aquenis glabres, comprimits, de bec recor-

vat, més curt que la meitat del fruit.

Subsp. R. BORAEANus Jord.

—

Fulles radicals

llargament peciolades, profondament palmati-partides, amb les últimes divisions

estretes, nombroses y separades.

Subsp. R. sTEVENi Andr. — Fulles radicals breument peciolades, menys pro-
fondament 3-5-partides, divisions ovato-cuneiformes, separades.

Geografia. — Boscos, prats, vores de rius y camins : desde'l litoral al Pirineu; abunda a

Montcada, Sant Llorens del Munt, falda y regió mitja del Monisey, Guilleries, Menàrguens,
a les vores del Segre, Vall de Ribas; al Bergadà y Empurdà, predominant la subsp. R. bo-

RAEANUS Jord.

La subsp. R. steveni a la vall de Ribas. =Queralps, Núria ;,Vay.).— Juny-Jul.

(i) Que es tal com l'usa Rouy.
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51. = R. bulbosus L.

(de bulbe sebeta, pel seu rizoma globulós.)

Sinonímia.— Cast. joyel de agua, hierba vellu-

da, pata de gallina.

Perenne, de rizoma bulbifonne, acompanyat
d'arrels fibroses, tronc de 2-6 dm., dret, pilós o

pubescent, lo meteix que les fulles; fulles inferiors

de contorn ovat, trisectes, de segments tripartits,

inciso-dentats, sent el mitjà marcadament pecio-

lat; pedúncols assolcats; flors bastant grans, d'un

grog bonic; sèpals reflexes, peluts, escama necta-

rifera y quasi tan ample com l'ungla; aquenis

molt comprimits, de bec curt, ample, arquejat y
molt més curt que la meitat del fruit. Planta polimorfa.

Rassa R. bulbifer Jord. — Rizoma gros, fulles grans, biternades, d'un vert clar,

ordinàriament amb taques violades.

Rassa R. albonaevus Jord. — Planta robusta, rizoma gros, depriïnit, fulles ter-

nades o biternades, tacades de blanc.

Subsp. R. ALE.\E Wk. — Rizoma apenes bulbiforme, amb fibres grosses y llarga-

ment atenuades; pedúncols solament assolcats a la part superior.

Geografia.— Prats, boscos y llocs herbosos y montuososde tot el país, desde'l litoral fins

a la regió subalpina; la rassa bulbifer, a Sant Fost aprop de Montcada; la albonaevus, a

Sant Llorens del Munt, Tarrassa y altres punts del Vallés. La subsp. R. aleae Wk. als prats

de Núria y Puigllançada.— Maig.-Jul.

52. = R. montànus Willd.

(per la seva habitació a la montanya.)

Perenne, tronc de 5-23 cm., dret y quasi sempre
uniflor; fulles radicals, de contorn pentagonal,

tripartides, amb les divisions trasovades, inciso-

dentades; la caulinar inferior sentada, 3-5-partida,

en segments linear-lanceolats; pedúncol arrodo-

nit; flors grans, grogues, shpaXs pubescents; esca-

ma nectarífera ^i^así «!//a; receptacle pelut; aque-

nis comprimits, de bec curt recorvat, menys llarg

que la tercera part del fruit.

— T. GERANiFOLius Pourr. — Fulles radicals pe-

tites y breument peciolades, les caulinars nules o

1-2; l'inferior tripartida, en divisions linears; tronc de 6-1 5 cm.

Subsp. R. GouANi Willd. — Fulles caulinars 2-3 amplexicaules, de 3-5 divisions

trifides, aquenis de bec circinat; plantes de 2-5 dm.

Geografia. — Pastures y llocs humits de les altes mon tany es : Núria, al Peu deFinestrelles,
Fontnegra, Noucomes; Coll de Pal, la var. y la subsp. =Comabella (Ger.), Morens, La
Toza, Coll de Jou, Coral, Camprodon (Vay.); Maladeita (Csta); Bielsa (Comp.); Vall d'A-
ràn, Pon de Viella, Pumero, la subsp. (Llen. I). — Jul.

AanuAOulua nsoittanua.
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53. R. macrophyllus Desf.—R. palustris

G. et G. — R. córsicus DG.
(del grec naxp<5<;, gran, y çú.Uov, fulla, per les se-

ves gratis fulles radicals; se aludeix, ademés, a la

seva estació, a les llacunes llocs pantanosos, y a

la seva habitació preferent a l'illa de Còrcega,

corsus o córsicus).

Perenne, rizoma amb fibres fasciculades, + tube-

roses; tronc de 3-5 dm., dret, ramificat, fistulós,

poc fullós, erissat a la part inferior, lo meteix que'ls

peciols; amb pels estesos; fulles peludes, les radicals

grans, pentagonal-orbiculars, tripartides; de di-

visions amples, inciso-dentades, la del mig trifda

y les laterals bífides; pedúncols estriats; flors

grans, grogues; sèpals peluts, a la fi estesos o subreflexes; aquenis comprimits, de

bec curt, ample, incurvat, quasi recte.

Geografia. — Aiguamolls y llocs humits del litoral, probablement importat d'Argelia

(Rouy, Flore de France, 1, 100); espècie espanyola arge-

lina (Gaut., Flor. Pyr. Orient. 65); Balears (.\scherson,

exWk. Prods. III, 935); Portvendres, r. r. (Gaut., Rouy);

a la Provença y Rosselló (Coste). — Maig-Juny.

54. = R. repens L.

{del llatí reperc, arrossegarse, pel seu tronc radi-

cant arrossegadís).

Sinonimisi. — Botons d'or; cast. ranúnculo de

prado.

Perenne, tronc de 2-5 dm., radicant, estolonifer,

ascendent; fulles ternades o pinnatisectes, de seg-

ments amples, trifids o tripartits, inciso-dentats,

el mitjà més llargament peciolat; pedúncols assol-

cats; flors grans, d'un grog bonic, a vegades do-

bles; sèpals estesos, peluts; escama nectarííera

obcordiforme, més estreta que l'ungla; receptacle

pelut; aquenis comprimits, de bec una mica cor-

vat, igual a la tercera part del fruit.

Geografia. — Prats, vores de les corrents y llocs hu-

mits de tot el país, desdela costa fins al Pirineu.—Primv.

55. = R. nemorosus DC.
{de nemus, némoris, el bosc selva; aludint a la

seva estació).

Perenne, tronc de 2-5 dm., dret, y pelut com els

peciols; fulles peludes, les radicals pentagonals,

tripartides o trisectes, de segments 2-3-partits,
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inciso-dentats; pedúncols assolcats; flors grans, grogues; sèpals estesos, peluts;

receptacle pelut; aquenis glabres, comprimits, de bec recurvato-circinat, més llarg

que la tercera part del fruit.

Rassa R. aureus Schl. — R. nemorosus, var. pauciflorus DC. — R. tuberosus

Lap.; rassa glabrata sec. Pau.— Tronc quasi simple, paucijlor, glabrescent; lò-

buls de les fulles radicals ajuntats; flors d'un grog d'or.

Rassa R. almansii Jord. — Tronc ramificat, niultijlor, erissat; lòbuls de les fulles

radicals + separats; flor d'un grog fosc.

Subsp. R. TiMBALi Mab. et Gaud. — Rizoma gros, curt y quasi horizontal ; tronc

y fulles pilosos, les basiiars grans, reniforme-pentagonals; subtrisectes; amb els

segments que's cubreixen per les vores; flors d'un grog de taronja.

Geografia.—Boscos umbrosos dels Pirineus: la rassa R. aubeus al bosc de Segalés, aprop

de Berga. = Ports de Benasque y de Snlau, Montgarri (Bub.). La rassa R. almansii a Núria,

llocs herbosos immediats al Salt del Aygua = Boscos de Ripoll, Ribas, Camprodon, Olot,

Vidrà y Pirineus (Vay.); Vall d'Aràn, Viella (Llen. I).

— La subsp. R. timbali Mab. et Gaud. = R. tuberosus Lap. =R. lanuginosus Benth.,

Amo, Csta. et AA. plur., non L. (Rouy, Flore de France I, 98), al bosc de Segalés (vidit

Pau) (1); Setcases (Isern I); montanya de Cabrera (Sen. I).

56.= R. Luizetti Rouy.—R. parnassifolius X pyrenaeus Luiz.—R. par=

nassifolius L, var. angustifolius G. et G.

Tronc de 5-i5 cm., glabre inferiorment, tomentós a la part superior, lo meteix

que'ls pedúncols; i-3 flors blanques, lleugerament rosades; fulles radicals oblon-

go-lanceolades; llargament peciolades, un poc araiieoses pel anvers; les caulinars

lanceolades, subamplexicaules.

Geografia. — Núria, llocs pedregosos al peu de Finestrelles, 22 Jul. 1907, inter parentes

legi. r. r. =Coll de Núria (G. et G., Gaut.); Vall d'Eyne (.Gaut. et Massot).

(i) Aquesta planta té manifestament cl receptacle pelut- erissat y mentres que'I R. lanuginOjUs L. el presen-

ta g/atre (G. et G., Flor. de Fran. I, 33; Coste, Flor. Franc, 1, 29); ademés. segons Wk. (Prodr., III, 939) cl K.

la;<|;T.i.vosi:s no es planta espanyola ni pirinenca. Efectivament no l'hi senyalen Gaut., Csta ni Houy; «i la

va veure Bub., qui ja suposa que se la confonia amb cl R. nemorosus DC. (Bub. Flor. Pyr. UI, 787).
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Genre 8. - FICARIA DUl.

(De ficus, per les seves arrels tuberoses comparades a figueíes).

Flors grans (2-3 cm. diàm.), solitàries, d'un grog brillant; pedúncols assolcats;

3 sèpals verdosos, pètals 6-12 trasovats, amb escama nectan'íera; aquenis petits, en

capítol globulós, pubescents, inflats y de bec curtíssim; herbes perennes, d'arrels

fasciculades, tuberoses; tronc de 1-3 dm., estès, ramificat, glabre; fulles ovato-

cordiformes, lluentes, enteres o superficialment sinuoso-dentades, amb llarg pecíol

enveinador.

57. = F. ranunculoídes Roth.— Ranuncu=
lus Ficaria L.

{del grec £\òi\c, de eiboí, forma; per la sembla?isa

amb un renoncle.)

Sinonímia. — Herba de les morenes; cast. celi-c

donia menor, hierba de las almorranas ; /r. fi-

cairc, éclairette; al. gemeine Feig^vurz; angl. pi-

lewort or lesser celandine; figwort.

Geografia. — Camps y boscos humits: Atontcada,

vores del Besòs; Vidreras; Cadaqués; Sant Hilari. = PIà

de Barcelona (^Csta); Vich (Masf.); Olot (e.\.); llocs fres-

cos y argilosos de la regió infra-pirinenca (.Vay.).

—

Maig-Jul.

Subsp. Fic. ORANDiFLORA Rob.— Ranunculus fica-

RiAEFORMis Schultz. — Planta més robusta, fulles més grans, groi.xudetes, suborbiculars;

flors de ^-5 cm. de diàm., sèpals d'un blanc groguenc, escariosos; aquetiis erissals.

Llocs frescos y ombrívols : Collsacabra (Isern I, ex Csta); paratges humits d'Olot (Vay.).

— Primv.

S'usa la planta tota; es verí acre, quan es tendra.
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Gen re 9. - CALTHA L.

(Del grec xaXa9-oí, copa; en llatí viola groga y caléndula ; fent referència aquí a la forma

y color de la flor).

Flors grans, solitàries, 5 sèpals d'un grogd'or; pètals nuls; 5-iofolícols lliures,

uniseriats, de bec curt, recte, divergent o ganxut, Uevors biseriades : herbes pe-

rennes, glabres; tronc de 2-4 dm., ascendent, fistulós, assolcat, lluent; fulles

cordato-reniformes, festonades, les inferiors llargament peciolades, les superiors

assentades.

58. = C. palustris L.

{de palus, llacuna estany ; per la seva estació).

Sinonímia.—Flor del mal d'ulls; cast. calta, cen-

tella palustre; //•. populage; it. farferugine; al.

Sumpf-Dotterblume, Kuhblume ; angl. marsh-

marigold.

Geografia.— ?T&\s humits, vores de riuets y rierols:

la Cerdanya ; Núria, al peu del Santuari; Coll de Pal. =
Als Pirineus; Olot; Castanessa y Bassibé (Csta); Vila-

llonga (Isern I).—Abr.-Ag.
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Genre lo. - TROLLIUS L.

(Del alemany antic trol-troddel, globus; aludint a les seves flors globuloses o en forma

de bola).

Flors d'un grog pàlid, grans, g/o6i</oses; 6-i5 sèpals petaloides, caducs; 6-i5

pètals molt petits, linears; folicols nombrosos, lliures, multiseriats, de bec curt y
encorvat : herbes perennes, d'arrel fibrosa; ironc de i-5 dm., dret, glabre, simple

o poc ramificat; fulles d'un vert fosc per l'anvers; palmatisectes, de segments tri-

partits, inciso-dentats, les inferiors /?ec/o/aífes y les caulinars sentades.

—p. NAPELLiFOLius Rocp.^Fullcs grans, de segments fondament tripartits, lòbuls

divergents, inciso-aguts, flors llargament peciolades; planta de 3-6 dm.

59. = Tr. europaeus L.

(pertanyent a lajlora d'Europa).

Sinonímia.—Flor de S. Patllari; rovells d'ou;/r.

boule d'or; it. paparia; al. Kugelranunkel, Troll-.

blume; angl. globe flower.

Geografia. — Prats y pastures de montanya : Que-
ralps, al peu de la font de la Ruira ; camí de Núria, al

Salt de! Aygua y tocant a la Creu de'n Riba; bosc de

Segalés; rasos de Peguera. = Setcases (Ortega, Bub.,

Isern I, Carbó); Surroca y montanyes de Berga (.Csta);

Platraver (Vay.); Montgarrí (Bub.).— Jul. -Agost.

La p. NAPELLIFOLIUS Roep.— Pel camí de Queralpsa

Núria.
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Genre ii. - HELLÉBORUS L.

(Del grec é\XÉpopo<;, qu'es el nom d'aquesta planta; llati elléborus). (i)

Flors verdoses, 5 sèpals subpetaloides, persistents; 5-io pètals petits, tubulosos,

subiilabiats; i-6 folícols uniseriats, coriacis, soldats per la base; inflats y arrugats

transversalment; de bec alesnat; herbes perennes, de fulles radicals pedati-sectes,

amb 7- 1 1 segments oblongo-lanceolats.

/ Tronc anual, nu fins ales branques; sense bracties; fulles radicals destruïdes

I a l'hivern; pedades, amb 9- 1 1 segments, doblement dentats; sèpals estesos,

1 60. H. víridis.

(Tronc perenne, amb moltes fulles sota les branques; de bracties ovato-ente-

res, fulles totes caulinars, de 7-11 segments dentats; sèpals drets, verts,

amb les vores purpuries, planta pudenta 61. H. fetidus.

60. = H. viridis L.

(en llati vcrt; alusió al color de les flors, particu-
larment dels sèpals).

SinonÍ7nia. — Marxivols; baladre; cast. eléboro
verde, verdegambre verde; hierba de ballesteros.

Tronc anual, de 3-5 dm., poc ramificat, jyauc/-

/lor, nu fins a les branques y sense bracties; fulles

1-2 radicals, destruídes a l'hivern, llargament pe-
ciolades, de 9-11 segments, oblongs lanceolats,

doblement dentades; les superiors sentades, palma-
tipartides; sèpals verts o vermellosos, esíesos, quasi
plans; folícols oblongs, de bec recte, igual a la

meitat del fruit; planta inodora.

Geografia. — Boscos umbrosos y frescais: Montseny,
Sant Hilari, Montsolí; Ripoll, Ribas, Queralps, Núria,
Segalés y altres llocs del Bergadà. = Bach del mont. fins

a Lladó (Vay.l; Anglès, Amer, Vilaller (Salv.); Setcases (Isern I), — Febr.-Jul.

N. B.— Alguns fruits consten de 5-6 folícols en lloc dels 3 que senyala Wk.

61. = H. fetidus L.

{per la seva mala olor, planta pudenta).

Sinonímia..— Marxivols; cast. pie de grifo; /r.
patte d'ours, pied-de-Griffon; al. stinkende Nies-

wurz; angl. Setterwort, bear's foot, stinking hel-

lebore.

Tronc persistent durant l'hivern, de 4-8 dm.,
robust, ramificat, multiflor, nu a la base y molt fu-

llós sota les branques, amb bracties ovades, ente-
res ; fulles totes caulinars, de 7-1 1 segments lanceo-
lats, dentades; sèpals verts, vorejats de porpra,
drets, connivents, còncavos; folícols oblongs, de
bec recte, iguala la meitat del fruit; planta pu-
denta.

Geografia. — Rives, boscos y torrenteres : al Vallés;

al Penades; comarca de Bages; Berga, Bagà, Ribas, Que-
ralps, Núria; Sant Hilari, et alibi... Dec. — Mars.

(I) Alguns veuen en aquesta paraula una composició d'un verb y un nom, que interpreten : pastura mor-
tífera ; lo qual ens sembla un poc arbitrari.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 12. — ISOPYRUM L.

( Del grec laoc,, igual, y Ttüpóc;, blat, ( i ) per la semblansa dels folicois amb els grans del blat.

Diosc. designa arnb aquest nom ioú;n'puv una fuinariacia).

Flors blanques, 5 sèpals petaloides, caducs; 5 pètals molt petits en /orma de

corn; i-3 folicoh ovoide-comprimits; de bec recte y més curt que' I fruit : herba

perenne, d'arrels fasciculato-fibroses, tronc de i5-23 cm., dret, prim, simple o poc

ramificat, nu a la base; fulles primes, glauques, peciolades, biternades, de foliols

2-3-lobs; pedúncols filiformes, bracteolats, uniflors.

rs^í
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FLORA DE CATALUNYA

Gen re 13. - GARIDELLA Tourn.

(Dedicada per Tournefort a Pere Garidel, metge de Aix a la Provensa). (i)

Flors blanquinoses o vermelloscs, solitàries y llargament pedunculades, 5 sèpals

petaloides, caducs, 5 pètals tubuloso-billabiats, amb el llabi exterior bífid, la meitat

més llargs que'l calze; 2-3 folícols soldats a la meitat inferior, mucronats : herba

anual, tronc de 3-4 dm., dret, acanalat, simple ramificat, fulles inferiors bipin-

natisectes, les superiors pinnatisectes, de segments lineals alesnats.

63. G. Nigellastrum L.— Nigella Garidel

=

li MOGGRIDE.
{per la seva afinitat amb la Nigella, com si digués-

sim Jalsa nigella, o aranyes). (2)

Geografia. — Camps y terres cultivades de la regió

de l'olivera; comú als cultius immediats a Gardeny y

altres dels voltants de Lleyda. ^ Garriga de Gerb

(Comp.). — Maig-Juny.

(i) Es l'A. d'una historia ilustrada de plantes de la Provensa, 1719.

(2) Nigellastrum, se forma de Nigel'a, y el sufixe astrmn, qu'cntranya una idea despectiva. Com de olca,

olivera, deriva oleastrum, o be oleaster, qu'cs l'ullastre, siga olivera borda {acebuche en castellà).
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Genre 14. - NIGELLA L.

(Diminutiu de niger, negre; es a dir, negrós, color de les lievors). (1)

Flors blavenqucs, rarament blanques, solitàries, 5 sèpais petaloides, 5-8 pètals

diminuts, molt més petits que'l calze, tubuloso-billabiats; 3- 10 folícols soldats fins

a l'àpex, llargament becaruts, lievors trígones; fulles bipinnatisectes multífides,

de lacinics linears; plantes anuals.

Flors voltades d'un involucre semblant a les fulles, anteres mútiqucs, fo-

lícols llisos, càpsula globulosa 64 N. damascena.

Flors sense involucre, anteres apiculades, folícols amb tres nervis sortits,

càpsula angulosa 65 N. gallica Jord.

64. = N. damascena L.

{}iom geogràfic : de Damasc).

Sinonímia.—Estrelleta de camp; cast. araiïuela,

ajenuz, neguilla; /r. nigelle, boutet; it. anigella,

damigella; al. schwarz Rummel; angl. nigclla.

Tronc de 2-4 dm., dret, angulós, simple o ra-

mificat, /i///es multífides, de divisions linears agu-

des; involucre semblant a les fulles, flors grans,

sèpais d'un blau pàlid, ovato-lanceolats, anteres

tnútiques, càpsula llisa, globulosa, lievors arruga-
des transversalment.

— 13. MiNOR Boiss — Planta de 1-2 dm., ílors mes
petites, d'un blau més fosc, lòbuls de l'involucre

més curts.

Geografia.— Paratges herbosos del litoral y de l'interior : Castelldefels, Montcada, al

Vallés; Gelida, Vi lovi del Penades.^S'interna finsa Berga (Csta)ySagaró(Vay.).—Maig-Juny.
La (3. MiNOR Boiss., bastant comú amb el tipus.

65. = N. gallica Jord., var. divaricata
Brand.,non Beaupré.—N. divaricata Beau=
pré.— N. arvensis auct. hisp. (non L.).

(de gallicus, de la Frafisa).

Tronc de 2-4 dm., dret, acanalat, aspre, rami-

ficat, amb les rames divaricato-ascendents, fulles

bipinnatisectes, de segments linears o espatulats,

curts, sense involucre, flors relativament petites,

sèpais d'un blau pàlid, amplement ovats, anteres

apiculades. càpsula subrugosa, acampanada, angu-
losa; lievors llises.

Geografia.—Terres cultivades de quasi tot el pais :

comú a Mollet y altres punts del Vallés; Igualada; a

l'Urgell, Manresa y al Pla de Bages; Bagà, Pobla de Li-

llet, Castellar d'en Huch, Ribas et alibi.= Lmpurias,
Cabanas (Sen., sub N. intermèdia Rouy et Fouc).— Juny-Ag.

(i) El nom grec d'aquesta planta cs (íeXúv&iov, de }it\ac„ negre, y&\6\o\,Jlorela; aludint al color blau

mari dels seus petits pètals. En hebreu esgtíA,d'ahont Dcsfontaincs fortnà Githago (^grostemma),l3iniella,

nomÍDaciú que designa igualment la nigella.
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Genre i5. - AQUILEGIA L.

(Forma llatina femenina del neutre Aquilegium, la cisterna; aludinl als vasos que for-

men els pètals), (i)

Flors generalment blaves o violades; 5 sèpals petaloides, ovato-lanceolats, ca-

ducs, 5 pètals en forma de paperina; esperonats, grans; 5 folícols soldats per la

base, becaruts; fulles biternades o ternades, amb els foliols ovato-cuneiformes, in-

ciso-festonats; herbes perennes.

( Esperons prims, rectes, pètals arrodonits al àpex; estams més curts que'ls

\ pètals, folícols petits (i2-i5 mm); fulles petites, ternades o biternades,

^ \ 66. A. pyrenaica.

( Esperons groixudets, ganxuts al àpex, pètals truncats 2

Flors d'un blau viu, estams més llargs que'ls pètals; fulles pubescents pel

revers, foliols amples (3-4 cm.); planta de 2-3 dm., no viscosa,

97. A. vulgaris.

(Flor d'un blau pàlid, estams més curts que'ls pètals; fulles molt pubescent-

glanduloses per les dugués cares; planta de 2-3 dm., viscosa,

68. A. Kitaibelii.

66. = Aq. pyrenaica DC.

{per la preferent habitació als Pirineus).

Tronc de i-3 dm., moh prim, subafil, i-3 flor,

fulles petites, amb els foliols + profondament festo-

nats, o enters; flors grans, blaves, sèpals ovats,

pètals amb el llim rodó y quasi tan llarg com l'espe-

ró prim y dret; estams més curts que'l llim; folí-

cols petits (i2-i5 mm.), tomentosos.

Geografia. — Roques y pedruscam de la regió alpina

pirinenca : a la Vall d'Aràn (Isern I); Ports de Benasch

y de Salau (Bub.); Mall de l'Artiga r. r. (Llen. I); petit

turó de Sant Joan de Ventalló (Timb.); Coll de Jou,

a la Cerdanya; Montlluis, entre Eyne y Llo (Gaut.) — iuny-Jul.

(i) A^ui/egia, pertany, per la seva formació, a lo que s'cn diu nou llatí o neo/og'isme, com tants d'altres

oomscicDtincs.
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Ranunculacies. G. 1 5. - Aquilegia.

67. = A. vulgaris L.

{per ser molí comuna).

Sinonímia.—Aucellets, corns, perfet amor; cast.

aguilena, pajaritas, mantó real; il. amor nascosto;

//•. ancolie, manteau royal, bonne t'emme, gant

de Notre-Dame; al. Aglei, Akelei; angl. colum-

bine.

Tronc de 3-9 dm., dret, pubescent, ramificat

superiorment; fulles verdes per l'anvers, y glau-

ques y tomentoses pel revers, les inferiors llargament

pecioiades, amb els foliols inciso-festonats y les

superiors sentades amb els foliols tot sovint enters

;

flors per lo comú blaves, grans, llargament pedun-

culades, en panotxa clara, cap-baixes avans de l'an-

tesis; sèpals ovato-lanceolats; llim dels pètals truncat, tan o mes llarg que l'esperó

cargolat a l'àpex; estams poc més llargs que'l llim; filaments estèrils obtusos; fo-

licols grans, ventruts, tomentosos.

Geografia.— Boscos, torrents y prats ombrívols de quasi tot ei país : al Vallés, Montserrat

y part de la Segarra; a l'Ubach, Montseny, Ribas. = Vich (Masf.), Queralps (Vay.); comu-
níssima als Pirineus fins a la regió alpina inferior (Gaut.).— Abr.-Jul.

68. = A. Kitaibelii Schott, |3. minor Rouy.
— A. hirsutissima Timb.— A. vulgaris L.

ò hirsutissima Lap.

(dedicada a Kilaibel, botànic fiúngar; s'aludeix

amb més o tnenys propietat, al toment que la recu-

breix).

Tronc de 1-2 dm., abundantment pubescent-

viscós; íuWzs petites, quasi totes radicals, les cau-

linars molt reduïdes, enteres o amb 2-3 divisions

molt petites y estretament linears, totes moltpubes-

cent glanduloses per les dugués cares; flors grans,

d'un blau pàlid ; llim truncat igual o més curt que

l'esperó gros y cargolat; estams més curts que'l

llim; filaments estèrils aguts, (oUcols petits, tomentosos.

Geografia.— Roques calcaries dels Pirineus : Núria, Carençà, Coma de Vaca (Vay.); Font

de Comptes (Gaut.).— Jul.

N. B. — Ni Bub. ni Gaui., Rouy ni altres citen als Pirincusla A. alpina L., referida a Cosiabooa per Compy.
y a la Vall d'Eyne per Lap.

A N.'Sra. del .Mont y a altres llocs se troba, sec. Vay., la A. viscosa Gou., considerada per Rouy y altres com
una forma pubescent-glandulosa de la A. vulgaris.

5o

https://archive.org



FLORA DE CATALUNYA

Genre i6. - DELPHINIUM L.

(De SeXçíviov dimin. de &E.\yíç, el dofí, qu'es el nom grec de la planta, en Dioscòrides;

per la semblansa del sèpal superior amb dit cetaci; altres hi veuen el dit polze del peu de

la alosa).

Flors blaves, rosades blanques, en raim bracteolat; 5 sèpals petaloides, ca-

ducs, desiguals, el superior esperonat; 4 pètals, els 2 superiors prolongats en espe-

ró inclòs al calze; els laterals nuls petits, no esperonats; folícols lliures, vertici-

lats y sentats; de bec curt; Uevors cobertes de escametes.

( Pètals soldats, i folícol. .

I Pètals lliures, 3-5 folícols.

2

3

\

Bracties totes senzilles, linears, o les de! pedicel inferior 3-5-partides, rainis

curts, pauciflors, llevors grises, recobertes de làmines transverses forma-

des d'escames 69 D. pubescens.

Bracties dels pedicels inferiors 2-7-sectes, raims llargs, multiflors, llevors

negroses, recobertes de làmines transverses, contigües y ondulades,

70 D. Ajacis.

Fulles multífides, raims curts, llevors fortament umbilicades,

71 D. peregrinum.

Fulles palmades o palmatisectes, raims llargs, llevors no umbilicades. 4

Fulles palmades, bracties insertes a la base del pedicel; pètals inferiors gla-

bres, amb el llim trasovato-cuneiforme; llevors grosses, alveolades,

72 D. Staphisagria.

Fulles palmatisectes, 2 bracties linears al àpex del pedicel; pètals inferiors

barbuts, bífids, llevors petites, plicato-rugoses . . . 73D.elatum.

69. = Delph. pubescens DC.
{pel seu tronc tomentós).

Sinonimia.— Pelicans; cast. espuela de las mie-

ses; pie de alondra.

Anual, tronc de i-3 dm., prim, de branques este-

ses, pubescent; fulles multífides, de divisions li-

nears, curtes; bracties totes simples, linears, més

curtes que' Is pedicels; flors d'un blau pàlid o blan-

quinoses; raim curt, pauciflov; esperó llarg; pè-

tals soldats; un so\ Jolicol, pubescent; llevors gri-

ses, amb làmines transverses formades de petites

escames.

Rassa D. loscosii Rouy. — Bracties dels pedi-

cels inferiors 3-5 partides, raim més llarg; flors

d'un blau més fosc; esperó més curt, llevors rojenques, cubertes de làmines con-

tigües, no esquamoses.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Ranunculacies. G. i6. -Deiphinium.

Geografia.— Camps y terres cultivades : al Vallès occidental; Sani Llorens del Munt;

Bages, cap a Manresa; la Segarra; Igualada; a l'Urgell, Torrelomeo; predominant la rassa

D. Loscosii Rouy.— D. Loscosii Csta. = al Plà de Vich (,Vay., .Masf.)- — Juny-Ag.

70. • D. Ajacis L.

{genitiu del nom propi greco-llali Ajax, — literal

ment, el que cura — gue aquesta espècie recorda

en ynemoria dels heroes grecs).

Sinonímia.— Espuela de cavaller; cast. espuela

de galàn, de Caballero o de enamorado;/r. pied

d'aloueile; it. lïor-cappuccio, Calcairippa; al.

Riltersporn; angl. larkspur.

Anual, tronc de S-g dm., robust, per regla ge-

neral pubescent, poc ramificat, de rames dretes,

fulles multífides, de divisions linears estretes y
llargues en les superiors; amples y curtes en les

inferiors; bracties dels pedicels inferiors 2-3-sec-

tes, per lo menys tan llargues com els pedicels; flors blaves, rosades o blanques,

en raims allargats, furnits; pètals soldats; esperó tan llarg com la flor; i folicol

pubescent, dret, més curt que'l pedicel; llevors negroses, amb arrugues transver-

ses contigües, ondulades, no escamoses.

Geografia. — Terres de cultiu : algunes vegades als voltants de Tarrassa y altres llocs dels

Vallès, probablemeut procedent de jardins ahont s'hi cultiva junt amb el D. orientale Gay.

= Subespontani a Girona y Sant Feliu de Guíxols (Vay.); boscos de Viella (Llen. !).— Estiu.

71 . » D. peregrinum L. — Rassa D. ver»

dunense Balb.— D. cardiopetalum DC.

{el primer nom fa referència a la seva extensa

ària de dispersió; el segon a una localitat fran-
cesa y l'altre a la figura corditorme dels pètals

laterals.)

Anual, tronc de 2-3 dm., finament pubescent,

de rames dretes; fulles inferiors 1-2 vegades trífi-

des, amb les divisions linears; les superiors linears,

enteres; flors d'un blau fosc; en raims curts més

o menos espessos; esperó més llarg que la flor;

llim del pètals laterals en forma de cor; unes 3

vegades més llarg que l'ungla; folícols a la fi gla-

, esquamoses, fortament umbilicades.bres; llevors rodones, petites

Geografia.—Camps y terres cultivades : Comú al Vallès, Igualada, la Segarra, al Urgell,

a Bages, Berga, Bagà, Pobla de Lillet, Castellar d'en Huch; Ribas, Empurdà et alibi. =
Vich (Mast.); camps de Queralps; Girona (,Vay.). — Juny-Set.
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Ranunculacies. G. i6. - Deiphinium.

72. = D. Staphisagria L.

(de ataijiíí, raim sec, } aipioc;, silvestre; que signiji-

ca pansa de montanya; fent i-eferencia a la for-
ma que presenta l'inflorescència y les fulles fetes

com el cep süpestre.)

Sinonímia. — Paparra, herba de polls o ma-
tapolls; cast. albarraz, hierba piojera o piojenta,

mata piojo, estatisagria; a7igl. stavesacre <"; al.

Lause-Rittersporn.

Anual, tronc de 5-12 dm., pubescent, amb al-

guns llargs pels blancs, fulles palmades, amb S-g

lòbuls incisos o enters a les fulles superiors; brac-

ties insertes a la meitat inferior del pedicel; flors

blaves, grans, en raim llarg, clar y pelut; esperó

del sèpal superior molt curt, obtús, bifid; pètals lliures, els dos inferiors glabres,

de llim trasovato-cuneiforme, atenuats en ungla; 3-5 folicols ventruts, peluts; lle-

vors grosses, poc nombroses, alveolades.

Geografia.— Marges dels camps y garrigues de la regió mediterrània. = Espontània al-

guna vegada (Csta); Menorca, Al^endar (Rodr.).— Maig.

Les llevors contenen 4 alcaloides : es irritant, d'us molt arriscat a l'interior.

Deiphinium Staphisa^ia

Delphiixittni olatnxa.

73. = D. elàtum L. y. montanum DC.
(del llatí elatus, alt y dret, per la forma del seu

tronc.)

Perenne, tronc de 1-2 m. robust; fulles palma-

ti-sectes, de S-y lòbuls trífids, inciso-dentats; de

lacinies lanceolades, 2 bracties al àpex del pedicel;

flors blaves, tacades de blanc, formant raims

llargs y clars; sèpals molt pubescents, pètals lliu-

res, l'inferior bifid, barbut; 3-3 íoUcoh pubescents;

llevors petites, nombroses, plicato-rugoses.

Geografia.— Prats de les altes montanyes : Montcau
de Sant Llorens del .Munt, al peu de la Font d'Estena-

lles (Font I, SallentI, Cad. =Coma d'Orri, cap a Set-

cases (Cuffi); al lloc anomenat Plà de Morens (Bub.);

Vall d'Eyne(Lap., Bub. Hb. Bolós); vessant francesa de la Vall d'Eyne, a la Roca de l'àguila,

y espanyola (Gaut.).— Jul.-Ag.

Pel maig de iSgS cullírem al terraplè de la via fèrria a Montcada el D. hispanicum, Wk.,
que creyem accidental. Es molt probable al sur de la provincià de Tarragona.

( I ) Molls Doms estrangers de plantes i,o son altra cosa que les alteracions dels noms llatins o greco-llatins,

y es curiós l'estudi d'aquestes transformacions que tenen per principal causa una etimologia />opu/ar.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 17. - ACONITUM L.

(Del llati aconitum, amb la i llarga; grec dxúviTuv, que fan derivar de üxóvi), pedra cot,

aludinlse a la seva estació predilecta, com son els llocs pedregoses.) (
i
).

P'iors blaves grogues, rares vegades blanques; 5 sèpals petaloides (el superior

en forma de casco, els dos laterals orbiculars, y els dos inferiors oblongs); 5 pè-

tals molt irregulars, els 2 de dalt d'ungla llarga y filiforme, terminals en cucurutxo

recorvat; els d'abaix molt petits o bé nuls; 3-5 folícols lliures; fulles palmatisectes

palmatipartides.

í Flors blaves y rares vegades blanques, en raim compacte, fulles palmati-

I ' sectes, amb els segments 2-3-fids, linears 74- A. Napellus.

' Flors grogues, tulles profondament palmatipartides 2.

(Arrel tuberosa, pedúncols drets, casc hemisfèric, esperó del pètal superior

encorvat y amplament dilatat; segments foliars linears, 5 folícols peluts,

75. A. Anthora.

Arrel fibrosa, pedúncols oberts, casc subcilíndric o cònic, esperó del pètal

superior filiforme, cargolat; segments foliars amples; 3 folícols glabres.

76. A. Lycoctónum.

74. = Ac. Napellus L.

{diminutiu que feu Liniieus de napus, nap; per la

forma tuberosa de l'arrel.)

Sinonimia. — herba tora, escanya llops, acò-

nit, matallop, herba verinosa; cast. acónito, ana-

pelo, centella, matalobos, rejalgar, verdegambre

azul, pardal; fr. casque de Jupiter, char de Ve-

nus; it. aconito; al. Eisenhut; angl. monks-hood;

wolfs-bane.

Arrel tuberosa, tronc de 3-20 dm., molt foliós,

simple o ramificat a la part superior; fulles palma-

tisectes, amb els segments 2-3-fids; lòbuls linears;

flor d'un blau de viola o bé blanques, disposades

en raims terminals, espessos y llargs; sèpals pu-

bescents, casco convexo-hemisfèric; 3 folícols, al principi penjants y a la ú aplicats

contra l'eix y glabres; llevors arrugades en una sola cara; planta molt polimorfa,

amb algunes varietats.

Geografia. — Prats y boscos frescals de les altes montanyes : al Bergadà, abundant a la

font de Tagast; Olot, Sant Joan de les Abadesses; torrents de Núria, abundant. = Setcases

(Quer., Bub."); Coll de la Perxa (Bub.); comuníssima per les vores de les aigües de la regió

alpina (Gaut.l; port de la Picada; hospital y Vall de Benasque (Zett.). — Jul.-.Ag.

Proprietats. — Com espècie medicinal que es, s'usen l'arrel y les fulles : sedant nerviós,

neuràlgics.

(I) Scrv. : aconitum diciíur ütiò tíjí òxóvi\í, id esl a cotc seu caute; perquè els acòni'ts( aconiía): nascen-

tiasaxis(Lucan.)
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Aconltom Antbora.

Ranunculacies. G. 17. - Aconítum.

75. = Ac. Anthora L.

{això es: ami thora, per haverse tingut la seva

arrel per antídoto contravevi del Ranunculus
Thora; la veritat es que totes dugués son molt ve-

rinoses.)

Sinonímia. — Herba tora; cast. acónito salu-

tífero, ac. amarillo.

Arrel tuberosa, tronc de 2-6 dm., pubescent,

simple o poc ramificat a la part superior; fulles

subpalmatisectes, amb els segments linears de-

currents; flors grogues, en raim curt, ovat, clar, de

pedúncols drets; sèpals pubescents, persistents;

casc subcònic hemisfèric, contret al mitj; 5 fo-
licols peluts; llevors arrugades a totes les cares.

Geografia. — Roques y prats secs de les altes montanyes: envers Berga, Olot, Cabrera,

(Saiv. 1); Setcases, Puigcerdà (Quer): Comabella, montanyes d'Alp, Cabrera, Santa Magda-
lena, Bassegoda, r. (Vay.); Vall d'Eyne (Bub.); montanyesal nort de Vich (Bolós R., in HB.
Cad.); a la Cerdanya, de Carençà al Carlit (Gaut.); a la Vall de Aran (Bub.); Castanessa,

Bassibé (Csia); Vall y hospital de Benasch (Zett.); Artiga de Viella, Pumero (Lien.I).-Jul.-Sept.

76. = Ac. Lycoctónum L.

(grec Tò XuxoxTóvov, de .\t5xoi;, llop; y xteívco mato;

un acònit pera matar els llops.) O
Sinonímia. — Escanyallops , matallops; cast.

hierba lobuna, matalobos, tora blanca; fr. aconit

tue-loup.

Arrelfibrosa, tronc de 5-i2 dm., pubescent, de

branques obertes, íuWes palmatipartides o subpal-

matisectes, lòbuls cuneiformes, incisos; flors d'un

grog pàlid, en raim ovat o llarg; pedúncols oberts;

sèpals pubescents, caducs, casc subcilíndric o

cònic; 3 folícols glabres, llevors arrugades a totes

les cares; planta polimorfa.

— f. PYRENAicuM Ser.— Raim més estret, flors me's petites, velutino-pubescents.

Geografia.—Boscos y prats humils de les montanyes : al Bergadà, tocant a Peguera; Que-
ralps, abundant pel camí de Núria, al plà de Sallent. = Montanyes de Santa Magdalena,
Puigsacau, Platraver (Tex. I); Espinavell (Vay.); Vall d'Eyne (Bub.); Prats de Molló; la

Cerdanya (Gaut.V, Port de la Picada, aprop d'Artiga de Lin; Castanessa (Zett.). La y. pyre-

NAicu.M Ser., a Peguera y Corbera. — Jul.-Ag.

Nos consigna \'Ac. paniculatum Lam. de l'Herb. Bolós, procedent de Núria, perquè
segons Costa no ho es; y no'l cita Gautier.

(i) A.ÍXÍS Doronicum pardalianches, una composta; parrfa/iancAes que es el nom de Vacònit, toI dir litc-

ralmcDt ; que aufega sufoca les panteres.
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Genre 18. - ACTAEA L.

(Es la dxToia herba de Plini. La òxtií herba es Vebuhim, ehuh, ye^o en castellà). (iV

Flors blanquinoses, petites, en raim ovat, petit, apretat. 4 sèpals petaloides, ca-

ducs, 4 pètals espatulats, petits; fruit bacca verda, que's torna negra y brillant; lle-

vors nombroses; herba perenne, d'arrel negrosa, forta; tronc de 3-8 dm., prim,

simple, nu a la base; 2-3 fulles a la part superior, grans, llargament peciolades,

i-Z-ternati-sectes, de foliols ovato-acuminats , inciso-dentats.

77. = A. spicata L.

(de spica, la espiga, fent referència a l'inflores-

cència en raim més menos espiciforme.)

Si/ionimia.— Hcrha de S. Cristòfol; cast. cris-

tobalina, hierba de S. Cristóbal; fr. herbe de

Saint - Christophe , Christophoriane ; al. Chri-

stophskraut; atigl. bane-berry, herb Christopher

(Hooker).

Geografia. — Boscos humits de les niontanyes : La

Molina aprop d'Alp. = Al Bergadà, Clot de Segalés

(Puj. C. !); Santa Magdalena, Plairaver, Collfret, Notre

Damc du Coral, Núria, Queralps, la Cerdanya (Vay.),

Coma de Vaca, Setcases (,Te.\.) ; Canigó y la Cerdanya

(Gaut.>; Pirineu Català al vedat de Porté (Bub.); les

Agudes de Montseny (Masf., e.x Vay.), la Vall d'Aràn, aprop de Viella y Arties; Port de Cal-

des, Artiga de Lin (Cstal; Artiga de Viella (Llen. !)— Jul.-Ag.

Proprielals.— Es nauseosa y venenosa; com la estafisagria, s'usa en decuit, per la destruc-

ció de certs apters paràsits.

AcUea spieata.

(i) ObscrTetn qu'altrcs noms de plantes, ja grecs, ja llatins, s'apIiqucn a espècies difcrcntcs de Ics típiques

per raó d'alguna semblansa : aixis tenim que peganus es lo mcicix que ruta : philyra es íi/i<i : melici, fraxinus;

ilex correspon i quercus, acer ( boix grevol y també Vuró) a aquifoíium, batrachium respon a ranunculus;

daphne a laurus\ papat/en meconopsis: glinosi acer, elc. Actaea. significa també cl saüquer.
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Gen re 19. - PAEONIA L.

(Del grec naiovío, forma femenina de naiúvioç, curatiu, saludable o medicinal)

Flors rosades, grans, solitàries, terminals, 5-io pètals ovats, anteres tnés curtes

qu'h filaments; 2-3 folícols giabres, + divergents y arquejats a la maturació : arrel

tuberosa, tronc de 3-5 dm., simple, glabre; fulles 2-3-ternades, virido-glabres

per l'anvers, y glatico-tomentoses pel revers; planta polimorfa.

78. = P. peregrina Mill., rassa P. micro=

carpa Boiss. et Reut.

(per la seva estensa ària de dispersió).

Sinonímia. — Peonia, celonia, piurna, llam-

poina, rosa montesca; cast. rosa montés, peonia;

fr. pivoine; al. Pt'ingst, Bauern-rose; angl. peony.

Es la glycyside de Plini.

Geografia.—Prats y boscos de les montanyes: abun-

dant als boscos de la vessant nort del Montsant.^

N.' Sra. del Mont (Salv. I, Tex. I, Vay.); Montsant, la

Mola y ports d'Horta (Csta); Montanyes de Bassegoda

(Bolós HB., Tex., Bub.); Monlsech, sobre Es/a// (Bub.).

— Abr.-Juny.
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Família 2. - BERBERIDIES Vent.

(Del genre Bérberis, que fa el genitiu berbéridis.)

Genre 20. - BÉRBERIS L.

(Del grec (3Ép|3Epi, conxa petita; aludint a la forma còncava dels pètals.)

Flors hermafrodites, regulars, grogues, de raims penjants; calze de 6 sèpals

petaloides, caducs, acompanyat de 2-3 petites bracties escamiformes; 6 pètals opo-

sats als sèpals, amb 2 glàndules a la base; 6 estams opositi-pètals, estil curt; fruit

bacca oblonga i-3-sperma; arbustes espinosos, de fulles cilio-dentades, fascicula-

des a l'axila d'una fulla trasformada en espina 3-5-partida.

Arbust de 1-3 m., de branques dretes; espines més curtes, que les fulles;

bacca madura vermella 79- B. vulgaris.

Arbust de 3-6 dm., de branques ajegudes, espines tant llargues com les fu-

lles, o més; bacca madura nigro-blavenca . . . 80. B. Aetnensis.

79. = B. vulgaris L.

{per ser la espècie més comuna.)

Sinonímia. — Coralets ; cast. agracejo; azota-

cristos, bérberos, agraclllo, agrecillo, acetín, alar-

guez, alguese,agraz;/r. berbéris commun; épine-

vinette, vinetier; it. crespino; barberi; al. Sauer-

dorn, Berberitze (a les bacques, baccae : Berbe-

ritzcn-beere, Weinnagelein); angl. berbéris, ber-

bery, barberry.

.^rbust de i-3 m., de branques dretes, fulles

trasovato-oblongues. espines quasi la meitat més

curtes que les fulles, raims més llargs que'l fasci-

cle de fulles, bacques madures d'un vermell riu, àcides. (1).

Geograjla.— Marges y costes calcaries : Marges de Berga. = Puigreig (Puj. C. !); Vich;

Olot, St. Joan de l'Herm a Castellbò (Csta.). — Maig-Juny.

(i) La bacca del B. vulgaris es roja y agre; refrescant y aDticscorbutica; l'cscorsa de l'arrel es amarga; la

fusta groga. TcDyci.\ de groc.

Eo aquesta plaata te lloc la segona fase de la vegetació del Puccinia chami.nis; Aeciduu berbéridis Gm.
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Berberidies.

Barberia stnensis.

G. 20. - Bérberis.

80. = B. Aetnensis. R. et Sch., subsp. de

l'anterior, sec. Rouy.

(de /'Etna, per la seva habitació.)

Siiionimia. — Joncs marins.

Arbust de 3-6 dm., molt ramificat, de branques

flexuoses, ajegudes, fulles ovato-oblongues, espi-

nes molt fortes, tant més llargues que les fulles;

raims pauciflors, apenes més llargs que'l fas-

cicle de fulles; bacques madures nigro-blaven-

qiies.

Geografia.— A alguns punts de la costa (Csta.); entre

Cardona y Berga (Vidal I e.\ Csta.).— Maig-Juny.

Segons Costa, la planta catalana te les espines menys robustes y els pè!s(cerdas) de les fu-

lles menys rígids, y a vegades nuls. {Anal. de ta Soc. Esp. deHist. Nat.; t. II; Cuad. I, p. 29).
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Família 3.- NIMFEACIES Salisb.

(Del nom del genre Nymphaea.)

Gen re 21. - NYMPHAEA L.

(De vú)A(j)n, nimfa, en comparació amb les les nàyades, per viure en les aigües estancades.)

Flors hermafrodites, regulars, blanques, grans, solitàries, surants, llargament

pedunculades, d'olor suau; 4 sèpals ovato-oblongs lanceolats, blancs per dintre

y d'un vert fosc per de fora; pètals nombrosos, biseriats, ovats, els esteriors més

llargs que'l calze; estams nombrosos, de lilaments petaloides, estigmes sentats,

radiants; fruit bacciforme, subglobulós, multilocular, amb les celdes plenes d'una

polpa gelatinosa; plantes glabres, de rizoma carnós, d'ahont surten fulles suborbi-

culars, cordiformes, coriacies y llargament pcciolades.

81. = N. alba L.

(de albus, blanc; pel color de les flors.

)

Sinonímia. — Escudet, escut de riu, nimfa, plats-

giradors, cadells; cast. escudete de río, nenúfar

blanco, higos de río;/r. nénuphar. lis des étangs;

it. carfano, papeo; al. weisse Seerose, Wasse-

rrose; angl. nénuphar.

Geografia. — Estanys, basses y recs : Roses, Castelló

d'Empurias. = Abundant a les basses de sanejament de

la Closa Pastella, a cosa de una hora de Castelló d'Em-

purias; Torruella de Montgrí; Si. Pere Pescador (Vay.);

aiguamolls de Sils (Llen.); petits llacs de St. Carlos de

la Ràpita (Wbb., Csta.V— Juny.

N. B. — Encara que'l Nénuphar luteum Sibth. es comú a França y Bub. cl cita al Pir., y Loscos, referintsc a

Asso, el menciona aprop de Terol, cap cita concreta icnim fins avuy d'aquesta espècie a Catalunya.

/
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Familia 4. - PAPAVERACIES Juss.

(^Üe papaver, nom del principal genre.)

Flors hermafrodiles, regulars, solitàries be en cimes ombeliformes; calze de

2 sèpals caducs, corola papai'eracia (4 pètals sentats y en creu); estams 4 o bé inde-

finits; fruit capsular o siliquiforme; herbes lactescents, de suc blanc o groc, acre

y narcòtic; de fulles alternes + dividides y sense estipules.

!

Pètals interiors trilobats, 4 estams, càpsula siliquiforme, lomentacia,

27. Hypecoum.
Pètals tots enters, estams indefinits 2.

í Càpsula globosa o be oblonga, de dehiscencia no valvar, 4-20 estig-

2 < mes radiants 3.

I
Càpsula siliquiforme, de dehiscencia valvar, 2-4 estigmes no radiants. 4.

Estil nul, 4-20 estigmes convexos, càpsula poricida; plantes anuals,

de làtex blanc 22. Papàver.
' Estil curt, 4-6 estigmes còncavos, càpsula denticida, plantes perennes

de làtex groguenc 23. Meconopsis.

Corola violada, càpsula de 3-4 valves, de dehiscencia basipeta, fulles

4 { laciniades 24. Roemeria.
Corola groga o vermella, càpsula de 2 valves, fulles lobuiades . . 5.

Flors grans, solitàries, càpsula amb un envà, de dehiscencia basipeta,

^
25. Glaucium.

I
Flors petites, en ombela, càpsula sense envà, de dehiscencia basifuga,

26. Chelidonium.
(

Genre 22. - PAPAVER L.

(Nom llatí de la rosella y del cascall.) (i)

Flors vermelles, grogues o blanques, solitàries y penjants avans de la floració;

corola de prefloració corrugativa, pètals enters, estams indefinits, càpsula globosa

o be oblonga, estil nul, amb 4-20 estigmes radiants sobre un disc, dehiscent per

medi de porós infraestigmàtics; llevors petites, nombroses; plantes de làtex blanc;

ordinàriament anuals.

Plantes perennes, de tronc escapiforme, uniflor; flors grogues, rosades o

I
<J

blanques, càpsula erissada 82. P. alpinum.

Plantes anuals, tronc fullós 3-

(i) Diuen si ve del celta papa, que interpreten sopa o pastctes, crcycnt que'ls antics barrejaven el tatex

amb Ics sopes de les criatures pera feries adormir
;
pràctica que per lo csposada es poc verosimil. Segons Cur-

tius, Pai'Àver entranya la idea de exuberant y prolifcr, pel desenrotllo de la planta y la abundància de les seves

llevors.
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Papaveracies. G. 22. - Papàver.

Fulles amplexicaules, glauques, flors vermelles o blanques, càpsula sub-

globosa, glabre 3-

Fulles no amplexicaules, flors vermelloses o violacies 4-

Dents de les fulles inermes, pedúncols y sèpals glabres. 83. P. somniferum.
Dents de les fulles terminades per una petita seia, pedúncols y sèpals se-

tosos 84. P. setígerum.

I Càpsula glabra, fïlaments estaminals filiformes 5-

( Càpsula erissada, filaments estaminals claviformes 7-

Càpsula trasovoide, flors d'un vermell viu, anteres negres, fulles pinnati-

partides, amb els lòbuls lanceolato-aguts 85. P. Rhoeas.

Càpsula oblonga, flors d'un vermell pàlid, anteres groguengues o vio-

lacies 6.

/ Càpsula bastant ample y arrodonida a la base, anteres groguenques, fulles

V bipinnato-partides, amb els lòbuls ovato-oblongs, arrodonits, obtusos,
' 86. P. obtusifolium.

/ Càpsula atenuada a la base, claviforme, anteres violacies, fulles pinnato-

l partides, amb els lòbuls lanceolato-aguts 87. P. dubium.

í Càpsula ovoide, flors d'un vermell purpurí 88. P. híspidum.

I Càpsula claviforme, flors d'un vermell escarlata . . 89. P. Argémone.

82. = P. alpinum L.

{per viure a la regió alpina .• estació.)

Planta vivaç, cespitosa, cuberta de + pels apli-

cats, cama de 1-2 dm., uniflora; fulles hispides o

glabres, 1-2 pinnatisectes, amb els segmenls elip-

tics lanceolats ; flors grogues, ataronjades o

blanques, sèpals cuberts de pèls rossos aplicats,

filaments estaminals alesnats; 4-8 estigmes sobre

un disc quasi nul; càpsula trasovada, hispida.

Planta polimorfa.

— p. FLAVIFLORUM Gr. et G. — P. PYRENAICUM

Willd. — P. ArRANTiACUM Lois. — Pètals grocs,

que's tornen ataronjats per la dessecació; planta

hispida, fulles s\m^\e.m&nx. pinnati-partides, llargament setiferes.

Subv. BICOLOR. Rouy.— Pètals vermellosos amb l'ungla groga.

Geografia. — Roques y pedruscam dels Pirineus. La t3 flaviflorum Gr. el G. a les altures

de Núria, d'ahoni bai.\a fins a Fontalba y Fontnegra.^ Núria (Salv. !V, Set Cases ^Iscrn. !,

Bub.V La subv. bicolor Rouy, per aqui y per allà; Valls d'Eyne ! (Gaut.). — Jul.-.'Xg.

Encara que existeix al Pirineu Central (Zett.), no s'ha trovai fins ara al Pir. central ca-

talà.
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Papaveracies.

t'apavor somniferum

G. 22. - Papàver.

83. = P. somniferum L.

(perquè el suc de la planta, sigui l'opi, fa dor-

mir.)

Sinonímia. — Cascall, pintacoques; cast. ador-

midera;/r. pavot; //. papavero; al. Mohn; angl.

garden poppy.

Planta anual, molt glauca; tronc de 4 dm. a

I m., robust, fistulós, poc ramificat, fulles grans,

amplexicaules, inciso-dentades, ondulades; Hors

grans, pedúncols y sèpals glabres; pètals verme-

llosos blancs, amb l'ungla negra ; filaments esta-

minals blancs, claviformes, 10-12 estigmes, lòbuls

del disc remarcables y separats; càpsula subglobo-

sa, glabra.

Geografia. — Cultivada y subespontania a algunes

hortes.— Primavera.

Proprietats. — Se cultiva per les seves flors com a

planta d'adorno. Les càpsules {cabesses) sense la grana,

s'empleen com a calmant y el làtex que surt per in-

cisió de les càpsules tendres, espessit, forma Vopi, que

conté morfina, codeina y altres alcaloides.

84. = P. setígerum DC, rassa de rante=

rior, sec. Rouy.
(^esétiger, setós, pels pèls blancs y rigits de les

fulles.)

Difereix d'ella per les fulles que tenen llargs

pels setosos als nervis del anvers, y dents, lo me-

teix que'ls pedúncols y sèpals; càpsula trasovada,

de la grandària d'una nou.

Geografia. — Terres incultes o cultivades de la regió

mediterrània : Tarrassa, camps y algunes vinyes de la

Pineda; terraplé de l'estació d'Olesa; Montcada, vores de

la via fèrria; no escassa als oliverars de les costes de Ro-

ses, Palau y Cadaqués. = Costes de Blanes a Lloret

(Comprí.!); Cornudella, de la provincià de Tarragona

(Puj. J. 1). — Maig.

85. = P. Rhoeas L.

[del grec (íou'ií;, óboc;, que vessa s'escola; lo qual

aplicat a la espècie, significa que s 'esfulla fàcil-

ment; fent referència a la caducitat dels envoltoris

llorals )

Sinonímia. —
^
Rosella, roellas, pipiripip, quiquiriquic, paramà, gallarets, paparo-

tes (a Tarrassa), caputxins (a Balaguer); cast. amapola, ababol; /;•. coquelicot;

it. rosolaccio; al. Klatschmohn; angl. common corn poppy, field-poppy.

Papaver setigerum.
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Papaveracies. G. 22. - Papàver.

Anual, tronc de 2-6 dm., dret, piloso-erissat; fulles peludes, ordinàriament pin-

nati-partides, de lòbuls oblongo-lanceolats, aguts, inciso-dentats, amb les dents

terminades per una seta; pedúncols cuberts de pèls oberts o aplicats; flors grans;

sòpals peluts, pètals suborbiculars, d'un vermell fiu, amb l'ungla generalment ta-

cada de negre; filaments estaminals filiformes; 7-12 estigmes, lòbuls del disc que's

cubreixen per les vores; càpsula curtament trasovada, glabra; planta polimorfa.

Rassa P. caudatifoliüm (i) Timb. & serratifoi.ii'm Hérib. — Fulles d'un vert

obscur, lòbuls laterals poc nombrosos, el terminal moll llarg, y asserrats.

Rassa P. strigosum (2) Boenningh. (Híbrit del P. rhoeas y del P. dubium, sec.

Rouy).— Fulles glauques, lòbuls laterals en angul recte, (el terminal major), den-

tats o irregularment lobats.

Geografia.— Comú a les terres de cultiu desde'l lito-

ral al Pirineu, remontantse a la província de Barcelona

fins a Rebost, pel camí de Puigllançada; y presentant

algunes races y moltes varietats, no escassejant les du-
gués mencionades al Vallés y Pla de Bages. — Primav.

Proprietats. — S'usa la flor, que no te morfina, com a

I
calmant y pectoral, en els catarros.

Papaver obtusifolium.

86. = P. obtusifolium Desf.

{pels lòbuls de les fulles, que soji arrodonits y ob-

tusos.)

Anual, tronc de 3-6 dm., robust, ramós, eris-

sat de pèls curts y rígits, els inferiors oberts y els

superiors aplicats; fulles grans, verdes, bipinnati-

partides amb els lòbuls ovato-oblongs, arrodonits,

obtusos, terminats per una petita seta; pels dels

pedúncols aplicats, sèpals molí erissats, pètals d'un

vermell j^íi/íV, filaments estaminals filiformes, an

teres groguenques, càpsula glabra, oblonga, bas-

tant ample y arrodonida a la base; 7-10 estigmes.

Geografia.— Camps arenosos del litoral; Castellde-

fels. = Tortosa, Llers (Sen. I).— Abril-Maig.

87. = P. dubium L.

{per la dificultat de distingirlo d'altres espècies

afines, especialment de l'anterior amb la qual fà-
cilment se confon.)

Anual, tronc de 2-6 dm., dret, brancallut, pe-

lut; fulles ±glaucescents,pinnati-partides, amb eh\òhu\slanceolato-aguts, pedún-

cols molt llargs, cuberts de pels aplicats; sèpals poc erissats, filaments estaminals

filiformes, antercs violades, càpsula oblongo-claviforme, glabre, + insensiblement

atenuada a la base : planta polimorfa.

Papaver dubiura.

(1) Caudatifolium : pel lòbul icrmioal de la fulla, llarg y cslrcl.

(2) Strigosus: llac, macllcnt, sinònim de gracilis, (Cp. Carcx strigosa, Avcna): pels lòbuls laterals de Ics fu-

lles, que soD estrets, quasi linears.
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Geografia.— Comú per terres sorrenques conreuades o incultes: desde la costa fins a la

regió pirenenca, enfilantse als cims del Montserrat, a S. Marsal del Montseny y a Montso-

11. — Primav.

88. = P. hispidum Lamk.—P. híbridum L.

(de híspidus, setós. pelut ; pels pèls ri'gits de la

càpsula; híbridum, que resulta mal aplicat : no-

men ineptum.)

Sinonímia. — Cast. amapola mestiza.

Anual, tronc de i-5 dm., dret o ascendent, ra-

mós, amb pels oberts o drets; fulles 2-3 pinnati-

partides, petites, de lòbuls lanceolato-linears;

flors relativament jye/z7es; sèpals molt erissats, pè-

tals d'un vermell purpuri; íilaments estaminals

claviformes, anteres blaves, càpsula subglobulosa,

erissada de setes aperto-arquejades; 4-6 estigmes;

disc sinuós, no lobat.

Geografia. — Terres cultivades de la major part del país, alternant amb el Rhoeas, però

no remontantse tant com ell. — Primav.

89. = P. Argémone L.—P. clavatum Gilib.

(dpYEncúvií, nom que dóna Plini a una espècie

d'anemóne, per la semblansa; clavatus, de clava,

massa, per la forma de la càpsula.)

Anual, tronc de 1-4 dm., dret o ascendent, +
setífer; fulles 2-3 pinnatipartides, de lòbuls estrets,

aguts, terminats per una petita seta; flors petites,

sèpals glabres, amb algunes setes; pètals d'un

vermell fosc (i) amb una taca negra a l'ungla,

cuneiformes, filaments estaminals claviformes, mu-

cronats sota l'antera, càpsula llargament tnassuda,

erissada o glabra, 4-6 estigmes, disc irregular-

ment sinuós, no lobat.

Geografia.— Camps arenoses o pedregoses d'una gran part del pais; Pla de Barcelona;

Mollet y altres llocs del Vallès; Vidreres; St. Hilari; St. Llorens del Munt; Pla de Bages;

Corbera y altres punts del Bergadà; Gelida, cap al Penades; Cornudella, al peu del Mont-

sant. = Lleyda, Vich, Prats de Lluçanès, Borredà, Olot (Csta.); Ribas (Vay.); Solsona,

Berga (Bub.).— Maig-Juny.

N. B. — Ilavem observat tots els trànzits entrc'l tipus y la Y glabbum Koch.

(1) AI menys en la planta que fins avuy havem observat a Catalunya.
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Genre 23. - MECONOPSIS VIG.

(Del grec ni'ixmv, cascall, y ov','1';. aspecte; per la semblansa d'aquesta planta amb un cascall).

Flors d'un groc de sofre, ataronjades després de seques, grans, solitàries, llar-

gament pedunculadcs y penjantes avans de l'aniesis; sèpals peluts, pètals tras-

ovats, de prelloració corrugativa, estams indefinits, 4-G estigmes radiants, lliures,

càpsula elíptico-claviforme, glabra, unilocular, dehiscent per medi de 4-6 dents

reflexes; llevors pandes, reniformes, alveolades. Planta vivaç, tronc de 3-5 dm.,

dret, ramificat, + pelut; fulles lleugerament peludes o glabres, primes, glauques

per l'anvers, pinnatisectes, amb els lòbuls inciso-dentats, un poc decurrents.

90. = M. Càmbrica Vig.— Papàver Càm=
bricum L.

(càmbricus, del País de Gales : Cambria, antic

nom de Gales.)

Sinonímia. — Cast. amapola amarilla.

Geografia. — Paratges ombrívols dels Pirineus; Vall

d'Aràn vers Salardú (Salv. !); Vall de Bancs; bosc de

Mongosu (Timb.); sota'l port de Salau; Banyeres de

Luchon (Zett., Bub.); comú en llocs humits de la Vall

d'Aràn (Llen. I); Castanesa (Bub.); a toia la cadena pire-

nenca (Rouy.).— Juny-Agost.
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Gen re 24. - ROEMÉRIA MEDIK.

( Dedicada a J. J. Roemer, botànic, metge naturalista de Zurich, coliaborador de Schultz).

Flors d'un viola fosc, grans, solitàries, sostingudes per pedúncols curts y un
poc engruixits a l'àpex, sèpals híspids, pètals trasovats, de prefloració corrugativa,

estams indefinits, 2-4 estigmes sentats, càpsula siliquiforme, linear, estriada, + hís-

pida, unilocular, de 2-4 valves, dehiscencia valvar y basípeta, llevors cendroses,

reniformes, alveolades. Planta anual, de làtex groc, tronc de 2-4 dm., dret, rami-

ficat, pelut; fulles 2-3 pinnatisectes, de segments linears, terminals per una pe-

tita seta.

91. = R. violacea Medik.— R. hibrida DC.

(nomen ineptum.)

(pel color dels pètals.)

Sinonímia.— Roseta morada; cast. amapola mo-
rada.

Geografia.— Terres cultivades, principalment de la

zona mitja; raríssima al Vallès, però comú als sembrats

de la comarca de Bages y de l'Urgell, Sta. Coloma de

Queralt; Figueras. = Pla del Llobregat, cap a St. Boy;

Montserrat; costa de Tarragona (Csta.); Mataró (Ferr. !);

Abrera, Vilafranca (Salv. !); Prats de Rey (Puigg.); Avi-

nyonet, Pals de l'Empurdà (Vay.); Berga, Espunyola,
Casserras y altres punts (,Puj. C), Cardona y Solsona (Bub.). —Abril-Juny.
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Genre 25. - GLAUCIUM TOURN.

(yXaúxiov, nom del Gl. corniculatum de L.; de iXouxóí;, glauc; aludint al color verd de

la planta).

Flors grogues o vermelles, grans, solitàries, sostingudes per pedúncols curts y

engrui.\its, sèpals + peluts; pètals de preíloració torçada, estams indefinits, estil

curt, però distint, 2 estigmes lameliiformes, terminats per una banya; càpsula

siliquiforme, de 2 valves separades per un envà, de dehiscencia valvar y basípeta;

llevors ovato-reniformes alveolades.

Flors grans, d'un groc daurat, pedúncols glabres, càpsula tuberculosa o llisa,

92. Gl. flavum.

Flors la meitat més petites, vermelles o taronja, pedúncols y càpsula escabro-

híspids 93- Gl- corniculatum.

92. = G1. flavum Crantz.—Gl. luteum Scop.

{de flavus y lutus, groc; pel color de les flors,

groc y taronjat.)

Sinonímia. — Cascall cornut o banyut, rosella

marina; cast. adormidera marítima, adormidera

amarilla; //. papavero cornuto; al. gelber Horn-

mohn; angl. horn-poppy, sea (side) poppy.

Bienal, tronc de 3-6 dm., glabre o lleugera-

ment pelut, robust, ramificat; fulles glauques,

glabres o peludes, gruixudes, pinnatipartides, amb
els lòbuls irregularment denlats, les superiors am-

ple.xicaules; jjedúncols glabres, sèpals verdosos

amb alguns pèls; pètals irasovats, d'un groc dau-

rat, càpsula molt llarga (més de 20 cm.), ordinà-

riament arquejada, tuberculosa o llisa.

— a VESTITUM Wk. — Fulles peludes, excep-

tuant a vegades les superiors, càpsula tuberculosa.

— 13 GLABRATUM Wk.— FuUes glabres, al menys

les superiors, càpsula llisa.

Geografia.— Terres arenoses y pedregoses; comú a

les costes, desd'aont puja pels arenys dels rius finsa .Man-

resa y Balçareny.— Abril-Juny.

93. = Gl. corniculatum Curt.

{del llatí corniculum, diminutiu de cornu, banya;

per la forma de la càpsula.)

Sinonímia. — Cast. amapola loca, glaucio.

Anual, tronc de 2-5 dm., dret, ramificat, + pe-

lut, fulles glauques, pinnatipartides pinnatífides, amb els lòbuls irregularment

dentals, les superiors ample.xicaules, pedúncols peluts; flors la meitat més petites.
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vermelles o taronja, tacades de porpra a la base; càpsula llarga, recta, erissada de

setes quasi aplicades.

— a PHOENiCEïM Crantz. — Flors bastant grans, pètals vermells, amb freqüència

tacats de porpra.

— ? AURANTiACUM Martr. — Flors més petites, color de taronja, amb una taca

vermella, vorejada de blanc, a la base.— (G. tricolor Bernh.)

Geografia. — Terres sorrenques de conreu a la regió mediterrània : Montcada, Tarrassa,

Viladecaballs, la Puda; Castellgali y altres llocs del Pla de Bages; Igualada; comú als camps

de Mollerusa, Torrelameu, .4riesa y altres de l'Urgell; Cornudella, al peu del Montsant. =
Litoral y centre del pais; Badalona (Salv. 1); Tibidabo (Csta.); camps de Tarragona (Wbb.);

Pla de Vich (Masf.); Tremp, Cardona, Pons (Bub.).

La a PHOENicEA Crantz, al Vallès, y la |3 aurantiacum Martr., al Urgell.— Maig-Juny.
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Genre 26. - CHELIDONIUM TOURN.

( De xEX>f>óviuv, nom grec d'aquesta planta, y de la ficaria, que son Ics celidonies major

y menor; y també diminutiu de xcXi&cóv, l'auraneta). (1).

Flors grogues, petites, d'umbeles simples, pauciflores, scpals groguencs, llanuts;

pètals de prefloració torsada, estams indefinits, estil molt curt; 2 estigmes obli-

cuus; càpsula siliquiforme, de 2 valves no separades per envà, de dehiscencia val-

var y basífuga; llevors pardes, reniformes, alveolades; planta vivas de làtex groc,

d'olor virosa; tronc de 3-8 dm., dret, ramificat, fràgil y + pelut; fulles primes,

glauques al anvers, pinnatisectes, de S-y segments ovals, inciso-festonats, + de-

currents.

94. = Ch. majus L.

(majus, per la seva talla més gran. comparada

amb la ficaria, anomenada la menor petita : ter-

mes de comparació que's troven molt en les plan-

tes.)

Sinonimia. — Celidonia, herba d'auranetes, her-

ba de les verrugues; cast. celiduena (antic), celi-

donia, golondrinera;/r. grande éclaire. herbe de

l'hirondelle, herbe aux verrues; it. cenerognola,

celidonia, erba da porri; al. gemeines Schòllkraul;

angl. common orgreater Celandine.

Geograjia. — Comú als llocs selvoso-humids, aprop

de les habitacions y murs de tot el país, desde les cor-

dilleres del Vallès a Queralps y Núria; Berga, Guillaries y altres. — Maig-.'Xgost.

(i) S'ha vist una relació entre aquesta planta y l'auraneta; ja siga per ílorir durant l'estada d aquest hirun-

dinid a l'Europa meridional, entre'ls equinoccis de primavera y de tardor, o ja per valerse d'ella aquest auccU
pera la curació dels seus petits. No es inveroslmil que fos per la scmblansa del color de les fulles, vert fosc per

l'anvers y cendrós pel revers amb la coloració o tonalitat del plumalge, corresponent a les regions dorsal y vcn-

tral: lo que en certa manera corrobora la circunslancía d'aplicarsc un mctcix epítet: xuàveo:;,aI color de la

planta y al del aucell.
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Genre 27. - HYPECOUM TOURN.

l,Ho fan derivar de úunxéco, ressonar; pel soroll, diuen, de les llevors a dintre la càpsula \ (1)

Flors grogues en cimes pauciflores, sèpals groguencs, glabres; pètals diformes,

els dos de dintre més petits y trífids, els dos esterns enters trilobats; 4 estams,

2 estigmes, càpsula siliquiforme, + lomentacia, una llevor a cada article, compri-

mida V proveïda d'estrofiol : plantes anuals, de làtex o suc aquós, fulles en gran part

radicals y bipinnatisectes.

Càpsula quasi recta, cilíndrica, no articulada, penjant; troncs drets, pètals

d'un groc de sofre, els esterns enters 95. H. péndulum

Càpsula arquejada, compri mida, articulada, dreta; troncs prostrato-ascendents,

pètals d'un groc de taronja, els esterns trilobats. 96. H. grandiflórum.

Bypecoum penduluia.

95. = H. péndulum L.

{per la càpsula que penja o péndula.)

Tronc dret, llis, de 2-3 dm., fulles glauques,

bipinnatisectes, amb els segments linears llargs,

molt fins y aguts, sèpals ovals, aguts, pètals d'un

groc de sofre, els dos esterns ovato-oblongs, en-

ters, els interns més curts, trífids. tacats de punts

negrosos; lacinia central pestanyosa, càpsula recta

o poc arquejada, penjant, cili'ndrico-fusiforme, no

articulada, amb 2-6 costelles longitudinals.

Geografia.— Terrenysarenoso-caliços de la zona mit-

ja occidental : sembrats de Lleyda, Gardeny y Navès. =
Sanahuja (Salv. H; Castellfullit de Riubregós (Puigg. I);

Calaf i^Csta.'); Prats de Rey l,Puj. C. 1); Solsona, Castelló

de Farfanya (Bub.). — Abril-Juliol.

96. = H. grandiflórum Benth.— H. aequi=

lobium Viv., subsp. del H. procumbens L.

sec. Rouy y espècie distinta sec. Coste.

(grandiflorus, per les flors relativament grans y
aequilobium, juer la igualtat dels 3 lòbuls dels 2

pètals esteriors.)

Sinonímia.— Ballarida; cast. zapatilla de la rei-

na, boca de guàcharo, o guacho (guacho es el po-

Hypeconm procumbens.
j (I) Ni etimològicament ni botinícament se pot admetre aquesta

derivació. Perquè Ú7iTy/_Éü), no pot donar VTti'txoüV, ni tampoc les

llevors de la planta, subjectes dintre d'articles monosperms, poden fer soroll al moure la càpsula madura

y lomentucici. .Més aviat podria admetre's el venir de ÚTiiíxoot;, súbdit o subjecte al domini d'altri, tota vegada

que al desenrotllarse pels sembrats la principal espècie, resta'l tronc ajegut {procumbent}, com dominat per los

demés plantes; Otiijkoov es el nom grec de la espècie procumbens, en Plini, el cumi rústec o silvestre dcGerarde.
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Papaveracies. O. 27. - Hypecoum.

llet d'un pardal), pamplina, zadorija;//-. cumin cornu; it. cornacchina; al. Lap-

penblume; angl. hypecoum.

Tronc jy;"os//"íJío-íJSce;!rfen^ es/r/íi^fulles bipinnatisectes, amb els segments li-

nears, freqüentment dilatats al àpex, sèpals lanceolats, acuminats, pètals d'un groc

ataronjat, els dos esterns trilobato-cuneiformes, els dos interns més curts, trifids,

amb la lacinia central pestanyosa, càpsula arquejada, redressada, comprimida,

articulada, amb 3 costelles longitudinals a cada cara.

Geografia. — Camps y terres de cultiu : Pia de Barcelona; al Vallès; al Pla de Bages; a la

Segarra; al Penades; Camps de Tarragona; a l'Urgell, fins a Balaguer; a l'Empordà. = Car-

dona (Csta.); la Cerdanya (Bub., Gaut.). — Abril-Juliol.
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Familia 5."- Fumariacies DC.

(De FUMARIA, qu'es el genre que dona nom a la familia; de fum us, fum).

Flors hermafrodites, irregulars, petites, en raims bracteolats; 2 sèpals colorats,

lliures, caducs; 4 pètals lliures o soldats a la base, connivents, el de dalt allargat

en esperó arrodonit, els laterals més petits y alats al àpex; estams diadelfes, conte-

nint cada fascicle un estam d'antera bilocular al mitj y un altre d'antera unilocular

a cada costat, o siga un estam complert y dos mitjos estams; ovari compost de

2 carpels, fruit silícula, indehiscent o + dehiscent per 2 valves : herbes de fulles al-

ternes, molt dividides y sense estipules.

Silícula subglobulosa, monosperma, indehiscent, sense nervis, llevor

I I sense carúncula 28. Fumaria.
Silícula deprimida, amb 1-3 nervis 2.

Silícula monosperma, a la fi dehiscent, una de les valves amb un
nervi, llevor sense carúncula 29. Platycapnos.

Silícula disperma, a la fi subdehiscent, amb tres nervis a cada valva,

llevors sense carúncula 30. Sarcocapnos.

Silícula polisperma, dehiscent, amb un nervi a cada valva,

31. Corydalis.

Genre 28. - FUMARIA DC.

(Del llatí FUMARIA, defumus, fum, per haverla considerada com un vapor o tum.a causa

de la seva facies y del color blau glaucescent (fuliginós). Lo meteix significa el nom que

te en grec la planta : xanvioí o xanvó^ (ific; yr[ç,).

Sinonímia. — Cast. palomilla palomillo, palomina, conejitos, gatico, ruda del

campo = funius terrae; fr. fumeterre, fumée de terre, fiel de terre, fumier de

terra, rue champétre; angl. fumitory = fume terre; al. Erdrauch; port. molarinha

maior; it. faccia, fumosterno.

Flors vermelles, rosades o blanques, amb l'àpex fosc, raims multiflors, opositi-

folis; silícula globulosa, monosperma, indehiscent, sense nervis, llevor sense ca-

rúncula; plantes anuals, de tronc angulós, freqüentment fïlaire per medi dels

peciols convertits en circells; tulles 2-3 pinnatisectes.

Silícula més ampla que llarga, truncato-escotada al àpex, sèpals ovato-

lanceolats, més estrets que la corola, flors petites . 97. F. officinalis.

Silícula oblonga, apiculada, sèpals ovato-lanceolats, quasi enters y gairebé tan

amples com la corola, esperó el doble llarg, flors grans. 98. F. calcarata.

Silícula subglobosa, no truncato-escotada 2.
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Fumariacies. G. 38. - Fumaria.

( Sèpals ovato orbiculars, molt més amples que la corola, igualantne quasi la

meitat; flors petites, raims espesos 99. F. micrantha.

' Sèpals ovals o lanceolats, tan amples cdm la corola poc més ... 3.

Pedicels recorvats, sèpals més amples que la corola, flors grans, peciols vo-

lubles 100. F. capreolata.

Pedicels drets o ascendents quasi sempre 4-

Flors molt petites, sèpalsdiminuts, 5-io vegades més curts que la corola. 5.

Flors més grans, sèpals quasi tan llargs com el terç de la corola. . . 6.

/ Sèpals linears, aguts, 8-10 vegades més curts que la corola, més estrets que'l

I pedicel, que es doble llarg que la bractia, segments toliars plans...

\ I OI. F. Vaillantii.

Sèpals ovats, aguts, 5-6 vegades més curts que la corola, més amples que'l

pedicel, que es un poc més llarg que la bractia, segments foliars cana-

liculats 102. F. parviflora.

/ Bracties més curtes que'ls pedicels, sèpals tan amples com el tubu de la co-

i rola o més, y un poc més llargs que'l ters de la longitut de la meteixa; si-

\ lícula subglobosa, llisa o arrugada 103. F. muralis.

Bracties tan llargues com els pedicels o més, sèpals gairebé tan amples com

el tubu de la corola y iguals a la quarta part de la seva longitut; silícula

globosa, rugato-tuberculosa, amb mugró cilindroide . . 104. F. major.

97. = F. officinalis L.

(Linneus la considerava com la espècie medicinal

per excelencia.)

Tronc de 2-7 dm., dret o difús, ramificat, fu-

lles + glauques, 2-3 pinnatisecles, amb els seg-

ments jy/aws, oblongo-linears, bracties més curtes

que'ls pedicels, flors purpurines o rosades, de

6-8 mm., sèpals ovato-lanceolats, acuminats, més

amples que'l pedicel y més estrets que la corola y
unes tres vegades més curts qu'ella; silícula més

ample que llarga; truncato-escotada a l'àpex; una

mica rugato-granulosa quan està seca; planta po-

1 i moria.

— 13 MEDiA Coutinho. Troncs més llargs y dè-

bils, peciols volubles, flors d'un rosa pàlit, raims clars, planta de llocs ombrívols.

Fumaria oificinaUs.

Geografia.— Comú en terres cultivades de tot el país, desde la costa al Pirineu, no sent

rara la 3 media Coutinho. — F. .media Lois. — Mars-Septembre.
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Fumariacies.

Fumaria calcarata Cad.

G. 28. - Fumaria.

98. = F. calcarata Cad.

{de calcar, esperó, per presentaria molt llarg.)

Tronc de 1-2 dm., difús, fulles 2-3 pinnatisec-

tes, amb els segments plans, estretament linears,

curts, mucronats, bracties més curtes que'ls pedi-

cels, flors purpurines, de 9-10 inm., sèpals ovato-

lanceolats, més amples que'l pedicel y quasi tan

com la corola, 3-4 vegades més curts qu'ella,

enters o denticulats a la base, esperó molt llarg,

quasi igual a la meitat de la corola, silícules més

llargues qu'amples, + mucronades, rugato-granu-

loses quan estan seques.

Geografia. — Vinyats silúrics y piçarrosos immediats

a la Puda de Montserrat, 2 maig igoS leg. Puj., Sallent,

y Cad.

99.= F. micrantha Lag.—F. densiflóra DC,

[de nixpóc;, petit, |Luxpó, petita; y tò üv&oí, la Jlor;

per les seves flors petites y apretades.)

Tronc de 2-5 dm., dret o difús, fulles 2-3 pinnati-

sectes, de segments oblongo-linears, plans o canali-

culats, flors purpurines o blanquinoses, petites

(5-6 mm.), raims espessos, bracties tan omès llar-

gues que'l pedicel, sèpals ovato-orbiculars, dente-

llats, mucronats, molt més amples que la corola,

y quasi tan llargs com la meitat d'ella; silícula

subglobulosa, obtusa a la maturitat, un poc ru-

gosa y granulosa quan està seca.

Geografia.— Terres de cultiu : sembrats y paratges

lierbosos de St. Vicens de Castellet, Manresa; Igualada;

Mollerusa; Lleyda; a la vora esquerra del Ribagorçana,

devant de Corbins. = Camps del Pla de Barcelona y de

la plana de Vich (Masf. I); Prats de Lluçanès (Vay.);

Berga; St. Feliu de Guixols (Bub.) — Abril-Maig.

100. = F. capreolata L.

{pels peciols que's cargolen en circelh, capreoli;

com cirrosa.)

Tronc de 2-10 dm., ordinàriament filaire, fu-

lles + glauques, bipinnatisectes, de segments am-

ples, trasovato-cuneiformes, inciso-lobats; peciols

ordinàriament volubles, flors grans (8-12 mm.),

blanquinoses vermelloses, negroses al àpex, raims clars, bracties lanceolato-

linears, gairebé tan llargues com els pedicels qu'estàn recorvats; sèpals blanqui-

romoria capreolata.
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Fumariacies. G. 28. - Fumaria.

nosos, ovats, dentals y aguts, més amples que la corola y tan llargs com la meitat

d'ella; silícula mitjana, rodona y llisa quasi llisa.

— a. ALBiFLORA Hamm.— Raims clars, flors d'un blanc groguenc.

— y. sPEciosA Hamm. — Raims bastant espessos, flors més grans, purpurines, sè-

pals més amples.

— b. ATROSANGUÍNEA Bfoch. et Neyr. — Flors, al últi;n, d'un vermell negre, sèpals

quasi enters, + colorats.

Geografia.— Comú per torrents, marges, muralles y paratges herbosos del litoral; al Va-

llès, Penades et alibi. = Vich r. r. (Masf.); Roses; St Feliu de Guíxols (Bub.).

La & ATROSANGUÍNEA Broch. et Ner., a Gualba; y al peu del Castell d'Aramprunyà, sobre

Gavà; y la y speciosa Hamm., abundant, dcsde Roses a Cadaqués. — Febr.-Juny.

Fumaria VaUlantU

loi. = F. Vaillantii, Lois.

(dedicada a Seb. Vaillant, botànic francès.)

Tronc de 2-5 dm., dret, ramificat, fulles glau-

ques, 2-3 pinnatisectes. de segments linears,

plans; üors petites, rosades, f>oc nombroses, raims

curts y clars; braciies més llargues que la meitat

del pedicel; sèpals molt petits, linear-lanceolats,

aguts, més estrets que'l pedicel y 8-10 vegades

més curts que la coro!a; silícula globulosa + mu-

cronada, axagrinada.

Subsp. scHLEicHEBi Soy. Will. — Sèpals 5-6 ve-

gades més curts que la corola, quasi tan amples

com el pedicel, que es 3 vegades més llarg que la

bractia.

Geografia.— Uns exemplars de l'herbari Costa, recu-

llitsal litoral de Barcelona, semblen pertànyer al tipus,

y un, remès per Barrera desde Teyà ( BarcelonaX aparei.x

correspondre a la subsp. Schi.eicheri; mes, totes les que

havem observat al litoral, al Vallès, a Bages y a l'Urgell,

creyem que deuen referirse a la F. parviflora. (V. Notes

fitogràfiques, publicades per la «R. Acad. de Ciencias»,

Ag. igoS).

102. = F. parviflora Lamk.
{del llatí parvus, petit, y flos, floris. y/or,- per les

Jlors ben petites.)

Tronc de 2-6 dm., ramós, ditus. fulles glau-

ques, 2-3 pinnatisectes. estretament linears, quasi

capilars, canaliculats, flors petites (3-5 mm.), poc nombroses, blanquinoses rosa-

des, raims curts y clars, braciies quasi tan llargues com els pedicels, sèpals ovats,

denticulats, més amples que'l pedicel, y 5-6 vegades més curts que la corola; si-

lícula globulosa, un poc atenuada al àpe.\, rugato-granulosa.

Fnmaria parviflora.
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Fumariacies. G. 28. - Fumaria.

— p. LEUCANTHA Viv. — |3. UMBROSA Hausskn. — Planta més elevada, més difusa,

quasi filaire; pedicels curis, gruixuts, flors blanques o groguenques.

Subsp. MiCBOSÉPALA Cad. — Sèpals subcordiformes, dentellats, 10-12 vegades més

curts que la corola, y d'igual o menor amplada que'ls pedicels, que son iguals que

les bracties o més curts.

Geografia. — Terres cultivades : estesa pel litoral, el Vallès, Penades. Pla de Bages, Se-

garra, a l'Urgell, etc, dominant la microsépala, sense que falti la |3 leucantha.

103. = F. muralis Sond.

(per la seva habitació predilecta, això es, per les

parets o muralles— muri.)

Tronc de 1-8 dm., ramificat, difús o filaire,

fulles bipinnatisectes, de segments trasovats o be

oblongs, cuneiformes, inciso-dentats, flors rosades

o vermelloses, mitjanes (G-ii mm.), estretes,

bracties blanquinoses o colorades, més curtes que'ls

pedicels; sèpals grans, ovato-arrodonits, inciso-

dentats, tan més amples que la corola y excedint

poc de la tercera part de la seva longitut; silícula

subglobulosa, un poc més llarga qu'ample, llisa o

rugosa.

Rassa confusa Jord. — Pedicels per lo menys

una vegada més llargs que la bractia, que es lanceolada; sèpals petits, aguts, més

curts que la tercera part de la corola, silícula rugosa; planta caiguda, no filaire.

Geografia. — Cultius, muralles, marges : la rassa confusa Jord. aprop de Mollet del Va
lles, en el terraplè de la via fèrria (7 Maig igoS legi. Vidit Pau).

104. = F. major Bad., rassa de la F. agrà-

ria Lag., sec. Rouy.
{per la major magnitut relativa de les coroles.)

Tronc de 2-3 dm., dret o ascendent, ramificat;

fulles 2-3 pinnatisectes, de segments oblongo-lan-

ceolats, plans; flors grans (i2-i5 mm.); rosades o

purpurines, negroses al àpex; raims clars, bracties

lanceolades, tan llargues com els pedicels, o més;

sèpals ovats, curts, iguals a la quarta part de la

corola, poc més estrets qu'ella yfondament dentats,

silícula globulosa, rugato-tuberculosa, amb mugró

cilindroide, prim.

Geografia.— Terres cultivades, especialment a la zo-

na inferior : camps del pla de Barcelona, del Llobregat

y Castelldefels; Tossa; freqüent a Badalona, Tarrassa, al Penades, St. Marti Surroca; l'Em-

purdà; comú a Figueras, Castelló d'Empuries, Cadaqués y envers el cap de Creus. ^ La

Sellera(Cod.!); Vich (Masf.!); Camprodon (Montserrat!). — Maig Juny.

Proprielals. — Es una planta amarga y detersiva. S'emplea com a est imàquica y depura

tiva o diaforètica, en les afeccions cròniques de la pell. La F. E. prescriu l'estret de les fu-

lles seques, y la sumitat o flor de la F. officinalis en la escrofulosis y dermatosis, atribuint-

seli la qualitat d'activar la circulació de la sang.

Fumaria major.
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Gen re 29. - PLATYCAPNOS Bernh.

( De jtXaTÚç, estès, aplanai; xanvóc;, la fumaria; per la forma del fruit, que es deprimit, aplastat.')

Flors vermelloses o groguenques, purpúreo-fosques al àpex, amb raims espicífor-

mes, curts, ovoides y atapaits; bracties més llargues que'i pedicel. sèpals lanceolats,

aguts, més estrets que la corola y 3 vegades més curts; pètal superior tacat de groc

al àpex, silícula ovato-oblonga, deprimida, monosperma, a la fi dehiscent, amb una

de les valves amb un nervi, Uevors sense carúncules; planta glaucescent, multi-

caule, de tronc dret, ramificat, fulles bipinnatisectes, de segments linears.

105. = PI. spicatus Bernh.— Fumaria spi-

cata L.

{per la injlorescencia espigada.)

— 13 ocHROLEucüs Lgc. - Pètals groguencs, virido-

lívits al àpex; silícula atenuada per les dugués es-

tremitats.

— T GRANDiFLORus Rouy. (Suppl. Frodr. 3l2).—
Raims més clars, flors el doble més grans, valves

de la silícula llises, fulles d'un vert fosc, amb seg-

ments més amples y obtusos.

Geografia. — Camps y vinyes arenosos del litoral, y

menys freqüent al interior : Montcada; Mataró; Calde-

tas; Tarrassa; Viladecaballs; Gelida; Vilafranca; Iguala-

da; sense ser comú. = Als voltants de Barcelona y Sant Joan Despí (Salv. I); Pla del Llo-

bregat, cap a Sant Boy (Csta.); Vich (Masf.); les Garrigues (Gonz. H; freqüent als camps y
vinyats de Llansà (,Vay.); Pons, Balaguer; St. Pol, St. Feliu de Guíxols, Cadaqués, Llansà

(Bub.).

La |3 OCHROLEUCÜS Lge., no escassa al litoral amb el tipus; la y grandiflori.'S Bouy, del

litoral de Tarragona a Salou (Llen. I). — Mars-Maig.
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Genre 30. - SARCOCAPNOS DC.

(De aàpl,, aapy.óc,, carn; xaitvói;, que com xànviov vol dir la fumaria. Decandolle li aplica

aquest nom per la crassitut de les fulles, que contrasta amb altres de genres afins).

Flors blanques o groguenques amb l'àpex purpurí, bracties ovades, molt peti-

tes, molt més curtes que'ls pedicels, sèpals ovats, escariosos, molt petits; pètal

superior terminat amb un esperó dret, obtús, inflat al estrem, el de baix dilatat al

àpex y atenuat en ungla filitorme, silícula ovada, deprimida, disperma, a la fi sub-

dehiscent, amb 3 nervis a cada valva, llevors sense carúncula; planta vivas, tronc

de io-i5 cm., prim, cespitoso-intrincat, trencadís; fulles glauques, llargament pe-

ciolades, ternades o biternades, de segments consistents, ovats, subcordiformes.

106. = S. enneaphylla DC.— Corydalis en=

neaphylla DC.

(èvveóipuXXov, pera Plini, una herba de naturalesa

càustica que te g fulles, això es, les fulles, son en la

espècie, biternades.)

Geograjía. — Roques, murs y parets de llocs ombrí-

vols: Montserrat; al Cairat, aprop de la Puda; serra de

Coll Cardús, sobre l'estació de Olesa; Castell de Gelida;

St. Marti Surroca, al Penades; costes de Garraf, aprop

de Vallcarca; St. Miquel del Fay. = Queralps, Núria,

Talaxà, Bassegoda; Nostra Senyora del Mont (Vay.);

Cap de Norfeo (Trem.); S. Aniol de Gujas (Cod. I); la

Mola, de Tarragona (Puj. J.); Forat de tres ponts, sobre Sopeyra (Bub.).

Sarcocapnoa enneaphylla.
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Genre 31. - CORYDALIS DC.

( xopuba.Wíí V xupvbúXiov es el nom grec antic de la fumaria; s'aludeixaqui a la semblança

de l'esperó amb el dit pulgar de la cogullada o alosa, o siga també la flor del dslphinium). (i)

Sitionimia. — Fr. corydale; /'/. coridali; angl. lady's pincush'on, mother of

thousands; al. Lerchen-sporn (de la cogullada).

Flors blanques, purpurines o be grogues, en raims poc furnils, sèpals molt

petits, escamiformes. el pètal de dalt prolongat en esperó, silícula deprimida, po-

lispcrma, dehiscent, amb un nervi a cada valva, llevors que porten una carúncula;

plantes perennes, de fulles 2-3 pinnatisectes, glauques.

Arrel fibrosa, tronc fuUós, raims opositifolis, bracties petites, denticulades

flors grogues, esperó curt 107. C. lutea.

Arrel bulbosa, tronc 1-2-fil, terminat amb raim, flors purpurines o blan-

ques, esperó llarg 2.

Esperó inflat, bracties enteres, pedicel 3 vegades més curt que'l fruit, tronc

sense escames, bulbo buit 108. C. cava.

Í

Esperó aprimat, bracties digitades, pedicel tan llarg com el fruit, tronc amb
1-2 escames a la base, bulbo macis plè 109. C. sòlida.

Corydalis lutea.

107. = C. lutea DC.
[del llatí luieus, groc. pel colo?- de la flor.)

Arrel fibrosa, troncs de 2-3 dm.. nombrosos,

drets, molt ramificats, trencadiços, fulles glauces-

cents, 2-3 pinnatisectes, de segments peciolats,

trasovato-cuneiformes, enters o 2-3-fids, peciol

sense circell; bracties petites, lanceolato-cuspida-

des, denticulades, varies vegades més curtes que' Is

pedicels; flors grans, grogues, raims opositifolis,

clars, drets, que s'allarguen després de la flores-

cencia; esperó curt y obtús, pedicels fins y quasi

tan llargs com el fruit; llevors negres, brillants,

planes, finament granuloso-rugoses, amb carún-

cula ai,xamplada.

Geografia.— Roques y murs vells; Montanyes de Ceret (Company.'); naturalisai o pro-

cedent de cultius (Rouy, Coste). — Abril-Septembre.

N. B. = Bub. (lU, 273) diu haber vist sobre IVloatlluis, y lal vegada a la Cerdanya, el C. ci avicl•i at* DC:

Benth. et Compny.(cx Houy)elrctereixcn alPir. Or., yTimb. a .Madràs; però Gaut. (p. 75i diu qu'aquestes cites

s'han de veure confirmades.

( I ) Altres de KÚpu^, elm (it. elmo) o casco.
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Fumariacies. G. 31. - Corydalis.

108. = C. cava Schweigg. et Kerte.

—

C. tuberosa DC. — C. bulbosa Pers.

(pel seu rizoma tuberculós buit.)

Rizoma inflat com bulbo o ceba, buit, recubert

de fibres, tronc de i-3 dm., amb 1-2 fulles sense

escama sota les meteixes; fulles glauques, 2-3 pin-

natisectes, de segments ovato-obiongs, cuneifor-

mes, inciso-lobats; bracties ovato-oblongues, ente-

res; flors purpurines, rosades, blanques o tacades,

raims terminals drets, que s'allarguen després de

lajlorescencia; esperó llarg, arrodonit y encorvat

al àpex; pedicel 3 vegades més curt que la silícula;

llevors negres, brillants, amb carúncula que aga-

fa la meitat de la circumferència.

Geografia.— Boscos y torrenteres : Montseny (de flors purpurines y de flors blanques)

(Saiv. I); Vall d'Aràn (Villiers); Pir. Or., però sempre escàs (Rouy); Boscos de Luchon(Lap.,

Gr. G.).— Abril-Maig.

109. = C. sòlida Swartz.— C. bulbosa DC.

[pel seu rizoma macis.)

Rizoma inflat en bulbo, j»/è y macis, amb fibres

solament a la base; tronc de 1-2 dm., amb 2-4

fulles y 1-3 escames sota les meteixes; fulles glau-

ques, 3-ternades , de segments oblongo-cuneifor-

mes, inciso-lobats; flors purpurines, raims termi-

nals, drets, que s'allarguen després de la flores-

cencia; esperó llarg, atenuat y quasi recte ú àpex;

pedicel quasi tan llarg com elfruit; llevors negres,

lluentes, amb carúncula que sols agafa la quarta

part de la circumferència.

— o DiGiTATA Schultz. — Bractics multífides o

multipartides.

Geografia. — Boscos y montanyes : abondant a Font Canaleta, aprop de la Molina; a la

Cerdanya; torrents de Comabeila, Valls de Llo y d'Eyne (Vay.); Cambredases (Bub.); la

Cerdanya francesa (Gaut.),Vall d'Aràn; Margalida, pr. Bosost (Compn. I in Hb. Cad.); Be-

nasque y Castanesa (Villiers); al peu del Port de Benasque (Zelt.); regió silvàtica de Artiga

de Viella, Pumero (^Llen. I). — Mars-Juliol.

N. B.— La planta rccullida per Llen. es la a digitata Schultz.
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Família 6.'- Cruciferes, Juss.

(Del llatí cru.v, crucis, la creu; per la corola típica cruciforme).

Flors hermafrodites, quasi sempre regulars, 4 sèpals lliures, generalment ca-

ducs, els dos laterals a vegades geperuts a la base, corola crucijorme, molt rara-

ment abortada; estams tetradinams (rares vegades 2 o be 4 per abort), fruit silicua

osilícula; flors en raíms que s'allarguen després de la floració; herbes de fulles

alternes y sense estipules, ordinàriament de gust acre y picant.

Fruit silicua (per lo menys 3-4 vegades més llarg qu'ample),

Secció I .^ Silicuoses.

Fruit silícula (menys de 3 vegades més llarg qu'ample),

Secció 2." Siliculoses.

Secció I / - SiLicuosES.

\ Silicua indehiscent, esponjosa o articulada 2.

( Silicua dehiscent per dugués valves longitudinals 3.

Silicua subcònica, esponjosa y continua o moniliforme y lomentacia,

ilevors globuloses; plantes erissades 32. Ràphanus.

Silicua biarticulada, ar/i'c/e superior tetragon, l'inferiorobcònic, bicor-

nut, Ilevors oblongues; plantes glabres, fulles grasses. 33. Cakile.

í Llevors uniseriades formant una sola fila dintre de cada celda. 4.

-; Llevors biseriades o formant dugués files a cada celda ; rarissimament

uniseriades 20.

Valves de la silicua amb un nervi sortit y venes anastomosades. 5.

Valves amb 3 nervis, sense nervis o amb un nervi sense venes anas-

tomosades 8.

( Silicua cilíndrica, llevors globuloses o bé ovoides 6.

( Silicua tetràgona, llevors ovades o bé oblongues 7.

( Silicua cilindrada y subtetràgona, no arrimada al eix, estil no semi-

\ nífer a la base, estigma discoidal, llevors globuloses. 36. Bràssica.

) Silicua cilíndrica, curta, arrimada al ei.x, estil seminífera la ba.se, es-

Y tigma enter, llevors ovoides 37- Hirschfeldia.

/ Valves de la silicua carenades, fulles inferiors pinnati-partides, les

superiors curtament peciolades, plantes pubescents o erissades,

39. Erucastrutn.

Valves de la silicua carenades, fulles inferiors lirades o pinnatífides,

les superiors semiamplexicauies; plantes glabres. 47. Barbarea.
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Cruciferes. S. i." - Silicuoses

Valves de la silicua amb 3 nervis 9

\

Q

\ Valves sense nervis o amb un nervi y sense venes anastomosades. 12.

\ Estil cònic ensifurme, llavors giobuloses .... 34. Sinapis.

( Estil curt nul, llevors ovades o bé oblongues 10.

1' Flors grogues o blanques, silicua cilíndrica, linear, de valves conve-

' xes, llevors llises 48- Sisymbrium.
' Flors blanques, silicua subtetràgona, de valves carenades pel nervi

principal . .
^^•

'Sèpals laterals gibosos a la base, pedicels filiformes, de 8-10 mm., si-

licues primes + incurves, poc més llargues que'l pedicel, llevors

llises, fulles caulinars oblongo-linears, tronc prim,

II
'

49. Stenophragma.

i Sèpals iguals, a la base, pedicels gruixuts, de 4-6 mm., silicues do-

[ bles, quasi rectes, de 4-6 cm., llevors estriades longitudinalment,

V fulles caulinars ovato-cordiformes, tronc robust . . 50. AUiaria.

Valves de la silicua sense nervis, estigma enter 13-

^ Valves de la silicua amb un nervi y sense venes anastomosades. 14.

/ Silicua lanceolada, estil filiforme, podosperm alat, arrel carnosa y es-

) camosa 55- Dentaria.

)
Silicua linear, estil cònic o quasi nul, podosperm filiforme o cònic,

\^ arrel rarament escamosa 54. Cardamine.

1 Estigma enter subescotat 15-

( Estigma fès en 2 làmines 18.

i
Silicua cilíndrica, aprimada a la base, flors grogues. 51. Hugueninia.

( Silicua tetràgona 16.

Í

Silicua deprimida, flors blanques, rares vegades rosades o violacies,

53. Arabis.

Silicua convexa, flors ± grogues i?*

{ Flors grogues, estil cilíndric, envà de la silicua prim, llevors ± ala-

1 des 46. Erysimum.

Flors albo-groguenques, estil curt o nul, envà esponjós, llevors oblon-

gues 45- Conringia.

o \ Silicua deprimida o tetràgona. 19-

I Silicua cilíndrica, linear 20.

( Silicua deprimida, làmines de l'estigma connivents, flors violades o

I vermelles 43- Matthiola.

] Silicua tetràgona, làmines de l'estigma divergents, flors grogues,

( 44. Cheiranthus.
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Crucíferes. S. i.' - Silicuoses.

I Silicua aprimada pels dos caps, làmines de l'estigma obtuses, fulles

dentades 41. Hesperis.

Silicua engruixida a la base, làmines de l'estigma agudes, fulles en-

teres o sinuoses 42. Malcolmia.

^^ , Estigma fès en dos lòbuls connivents 22.
21 { „ .^

b-stigma enter escotat 23.

(

22

r Silicua de i5-20 mm., valves 3-nerves, estil ensiforme, gairebé tant

; llarg com la silicua, fulles liiato-pinnatifides . . . 35. Eruca.

j Silicua de 40-45 mm., valves i-nerves, estil deprimit, molt més curt

{ que la silicua, fulles enteres 40. Moricandia.

lici

guna vegada uniseriades, plantes de paratges àrits. 38. Diplotaxis.

I Silicua subtetràgona, valves i-nerves, estil deprimit, llavors llises, al

I guna vegada uniseriades, plantes de paratges àrits. 38. Diplotaxis

\ Silicua cilíndrica, subdeprimida, valves sense nervis, estil cilíndric.
23

I
^'

Ilevors alveolades; plantes de paratges humits . 52. Nasturtium

3

4

5

Secció 2." - SlLICULOSES.

Silícula articulada, article superior globulós, arrugat, 2 sèpals gepe-

ruts, flors grogues, fulles inferiors peciolades. lirades, les superiors

sentades, dentades 84. Rapistrum.

Silícula no articulada 2.

( Silícula dehiscent 3.

( Silícula indehiscent '21.

( Silícula latisepta o d'envà tant ample com les valves .... 4.

( Silícula angustisepta d'envà molt més estret que les valves . 13.

i Silícula de valves molt convexes, globulosa o elipsoidal ... 5.

( Silícula de valves quasi planes, ovada elíptica 12.

Valves de la silícula amb costelles o agullons; raíms opositifolis. 6.

Valves de la silícula sense costelles ni agullons 7.

Valves amb 3 costelles setoses, estil cocleariforme, celdes 4-espermes,

raíms de 10-30 flors 69. Carrichtera.

Valves cubertes d'agullons, estil alesnat, celdes i-espermes, raíms

de 5-6 flors 70. Succovia.

Valves uninerves, filaments estaminals ni alats ni dentats . 8.

Valves sense nervis lO.

Silícula trasovoideo-piriforme, Ilevors oblongues, finament estriato-

xagrinades, flors d'un grog pàlit 65. Camelina.

Silícula globulosa, flors blanques 9-

84
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FLORA DE CATALUNYA
Crucíferes. S. 2." - Siliculoses.

Els estams llargs geniculats, llevors nombroses, llises, anguloses, ala-

, des al àpex 63. Kernera.
' Estams tots drets, 2-6 llevors ovoides, tuberculoses, no alades,

62. Cochlearia.

/ Fulles sentades pinnatisectes, plantes glabres, filaments estaminals

\ ni alats ni dentats, flors grogues o blanques, llevors generalment

10 I nombroses a cada celda, 2-4 seriades 61. Roripa.

/ Fulles enteres, plantes cubertes de pèls estrellats, filaments estaminals

\ alats o dentats, i-8 llevors a cada celda, 2 seriades .... II.

/ Celdes 1-4 espermes, filaments estaminals generalment alats o den-

1 tats, flors grogues blanques 57. Alyssum.

j Celdes 6-8 espermes, solament els filaments dels 4 estams majors den-

\ tats, flors blanques 58. Meniocus.

I
Sèpals no geperuts, pètals enters o bipartits, grogs o blancs, silicula

I petita, convexa, amb nervi dorsal, llevors ovades o elíptiques, àpte-

12 <; res 60. Draba.

/ Sèpals geperuts, pètals enters, violato-venosos, silicula gran, molt de-

\ primida, elíptica, sense nervi dorsal, llevors alades. 56. Lunaria.

{Pètals desiguals, els dos exteriors més grans 14.

Pètals iguals 15.

f Pètals molt desiguals, estams no apendiculats, estil filiforme, celdes

\ i-espermes, funicol penjant del sostre, fulles caulinars. 75. Iberis.

14 Pètals poc desiguals, estams amb una petita escama petaloide a la

base, estil quasi nul, celdes 2-espermes, i funicol penjant y i altre

lateral; fulles gairebé totes formant rosetó basilar . 76. Teesdalia.

Valves de la silicula no carenades, silicula cordiforme, funicol pen-

15 { jant del sostre, raím corimbiforme, flors blanques . 82. Cardaria.

Valves de la silicula carenades 16.

i Silicula triangular, funicols laterals, raím fructífer llarg, flors blan-

16 ques, a vegades apètales 79. Capsella.
' Silicula orbicular o elíptica 17-

1 Celdes monospermes, funicol penjant, flors blanques o rosades, al-

17 guna vegada apètales 81. Lepidium.

Celdes di-, polispermes, funicols laterals 18.

g ( Valves no alades, flors blanques, fulles pinnatífides. 80. Hutchinsia.

( Valves amplement alades 19.

j Silicula orbicular o bé oblonga, flors violetes o blanques. . . 20.

( Silicula quasi dídima, flors grogues 2i.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Crucíferes. S. 2.* - Siliculoses.

f Els estams majors, alats y dentats, llevors ovoides, flors violades...

\ 77. Aethionema.
20 \

i Estams ni alats ni dentats, llevors ovoides, flors blanques...

\
78. Thlaspi.

Silículaangustisepta,± alada, de val ves i-espermes, flors grogues 22.

' Silícula latisepta 24.

22

Silícules cuneiformes, subalades, penjanls, negroses a la maturitat,

estil nul, plantes glabres o pubescents 72. Isatis.

] Silícules orbiculars, quasi dídimes, dretes, groguenques a la maturi-

\ tat, estil filiforme, plantes erissades 23.

f 2 sèpals esperonats, pètals llargament unguiculats, els 4 estams ma-

)
jors apendiculats 73- londraba.

) Sèpals no esperonats, pètals breument unguiculats, estams no apen-

[ diculats 74- BiscuteUa.

ÍFilaments dels 4 estams majors alats y denticulats o soldats de 2 en 2,

flors grogues 25.

Filaments estaminals, ni alats ni denticulats, ni soldats ... 26.

[ Filaments dels 4 estams majors alats y denticulats, silícula orbicular,

; estil nul, flors grogues 59- Clypeola.
"* Filaments dels 4 estams majors soldats 2 a 2, silícula ovoideo-globo-

sa, estil lingüiforme, flors d'un grog obscur, venoses. 68. Boleum.

f-
j Pètals blancs nuls per abort 27

Pètals groguencs 28.

[ Silícula ovoide, unilocular, pètals desiguals, fulles caulinars enteres,

. amplexicaules, auriculades 67. Calepina.

' Silícula reniforme, bilocular, pètals iguals, fulles caulinars pinnati-

partides, peciolades 83. Senebiera.

Silícula globulosa, unilocular, no alada, sèpals drets, fulles caulinars

28 <| auriculades, plantes piloses 66. Neslia.

Silícula subtriangular subtetràgona, 2-3-4 locular .... 29.

/ Silícula subtriangular, de 3 celdes, les dugués superiors colaterals y
I estèrils, fulles caulinars amplexicaules, auriculades, planta glabra,

) 64. Myagrum.
^ Silícula subtetràgona, de 4 celdes, superposades per parells, fulles

caulinars sentades, no amplexicaules, plantes piloso-glanduloses...

71. Bunias.
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FLORA DE CATALUNYA

Secció I / - SiLicuosES

Genre 32. - RAPHANUS L.

(Del grec póipavoc;, el rave.)

Flors blanques, violades groguenques, grans; sèpals laterals geperuts a la base,

pètals llargament unguicolats; silicua indehiscent, esponjosa y continua o monili-

forme y lomentacia, amb bec llarg y cònic; llevors globuloses, fulles inferiors lira-

des. plantes erissades.

Silicua oblongo-cònica, bilocular a la primera edat, inflato-esponjosa, sense

{ estrangulacions ni articulacions transversals, flors blanques o violades,

j
'

iio. R. sativus.

/ Silicua moniliforme, primitivament unilocular y a la maturitat lomentacia;

I flors blanques o groguenques iii. R. raphanistrum.

iio. = R. sativus L.

{rave que se sembra o cultiva, al revés lie/silvestris.)

Sinonímia. — Cast. ràbano; fr. rave y raitort

(chou)rave, (chou)navet(cf. betterave); it. rafano;

port. rabào; angl. radish (del llatí, radix); al. die

Rübe (Hat. rapa ; brassica rapa); das Radies (fr. ra-

dis); der Rettich, Rettig (del llat. ràdíc-em ( : ràdix)

el rave (i).

Arrel carnosa, inflada, tronc de 6-10 dm. dret,

fistulós y ramificat, fulles inferiors lanceolades,

dentades o inciso-dentades; flors blanques viola-

des, amb venes d'un violeta fosc, silicues inflades y
esponjoses, insensiblement atenuades en bec, setise

estrangulacions ni divisions en articles transver-

sals a la maturitat.

— a. RADicuLA DC. — Arrel petita, globoso-de-

primida o bé oblonga, blanca o vermellosa, picant.

— 13. OLKÍFERA DC. — Arrel llarga, prima, blan-

ca o vermellosa, + picant.

— y. NÍGER DC. — Arrel grossa, carnosa, oblon-

go-globulosa o allargada, negrosa, molt picant.

Geografia. — Cultivat y subespontani en molts in-

drets. — Primavera.

1 1 1. = R. raphanistrum L. — R. silvester

Lamk.
{com rapistrum, el nap silvestre, està format ra-

phanistrum.)

(i) Es curiós el manlleu d'aquests noms alemanys; der Kohl
(caulís); der Kürbisz(cucurbita), die Pflanze (planta), tots cmmanllevats al llatí. L'anglàs rudijA es una man-
lleuta més moderna del francès radis.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Crucíferes. G. 3J. - Ríphanus.

Arrel prima y dura, tronc de 2-6 dm., dret, ramificat, fulles superiors ovadcs o

lanceolades, flors blanques o ^groguenques, amb venes grogues o violades, silicues

primes més llargues que'ls pedicels, amb articles nombrosos y ben marcats, el ter-

minal 3-4 vegades més curt que'l bec.

Subsp. R. Landra Moretti.

—

Silicues gruixudes, més curtes que'ls pedicels, amb
articles poc nombrosos y poc marcats, a vegades reduils a un; l'últim j-3 vegades

més curt que'l bec.

Geografia. — El tipus, comú ais sembrats y demés cultius del litoral, Vallès y Bages.

=

Vich (Masf.)- Al litoral y rarament al Vallès la subv. alba F. Gér., de pètals blancs amb ve-

nes violades.

La subs. R. Landra Moretti, ai Pla del Llobregat. = Priorat (Csta.); litoral, cap a Cada-

qués (Trem. !); Roses, Castelló, cap a Sant Joan ses Closes; platges de Torruella, Pals y
Bagur(Vay.); Port-Vendres (Bub.).— Abril-Juny.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 33. - CAKILC L. [Adans. apud Coste; Gaerto. ap. Hooker]

[ De l'àrabe (Arc. ; Hook.) qàqoullà, paraula de que fa us Serapio.]

Flors blanques o lilacines, bastant grans, sèpals drets, els laterals geperuts a la

base, raím fructífer llarg, clar, pedicels curts, gruixuts, ascendents, silicua inde-

hiscent, biarticulada, article superior tetràgon, amb dos caires aguts, caduc, l'infe-

rior obcònic, amb dugués dents laterals y bicornut al àpe\, persistent, monosperms

tots dos, llevors oblongues, penjants al article inferior y dretes al superior; plantes

glabres, tronc de i-3 dm., Hexuós, ramificat desde la base, fulles carnoses.

112. = C. maritima Scop. — Bunias Ca=

kileL.

{per viure en els arenals marítims.)

Sinonímia. — Casí. oruga marítima (eruca ma-
ritima vel nasturtium marit.); fr. caquillier; ca-

quille (nom aràbic); roquettede mer; it. bacchero-

ni, ravastrelli; angl. sea-rocket.

Geografia.— Arenals de tota la costa.— Primavera.

-

Estiu.

F.s planta acre, excitant, antiscorbútica ; estomàqui-

ca; en desús. Anguillara diu que es un poderós catàrtic.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 34. - SINAPIS L.

[Grec aívam y vòitu, mostassa. Aquesta paraula, y la />. moutarile, (angl. mustard) son

modernisacions de mustum ardens, per raó de que un dels ingredients de la mostassa fran-

cesa que se serveix a taula es el most del vi novell.]

Flors grogues, sèpals iguals, pètals llargament unguicolats, silicua cilíndrica o

sub-tetràgona, de valves 3-nerves, dehiscent, estil cònic o ensiforme, llevors uni-

seriades, globuloses, alveolades, de sabor picant, fulles inferiors lirades, o pinna-

tílides, les superiors no amplexo-auriculades; plantes piloses o pubescents.

Bec de la silicua ensiforme, amb nervis aproximats al centre de les cares, més

llarg que la silicua erissada, freqüentment seminifer a la base, fulles totes

peciolato-lirades 113. S. alba.

Bec de la silicua cònic, amb els nervis equidistants, més curt que la silicua

generalment glabra 2.

Estil caduc, sèpals tot lo més tan llargs com el pedicel, fulles superiors sen-

tades, plantes anuals 114. S. arvensís.

Estil persistent, seminifer, sèpals un poc més llargs que'l pedicel, fulles totes

peciolades, plantes bienals o perennes. . . . 115. S. Cheiranthus.

alba L. (Hooker). Brassica alba

{del llatí albus, blanc
;
pel color clar de la llevar.)

II3-S
Boiss.

Sinonímia.— It. ruchettone, senapa blanca; ang.

white Mustard; al. weisser Senf.

Anual, piloso-erissada, tronc de 3-8 dm., dret.

ramificat, fulles totes peciolades, lirato-pinnati-

partides, amb els lòbuls sinuato-dentats, pedicels

fructífers tan llargs com les valves, molt oberts,

silicues curtes, oblongues. oligospennes, erissades

de pels blancs, valves amb 3 nervis sortits, bec

ensiforme, més llarg que la silicua, ordinàriament

seminifera a la base, llevors grogues, finament alveolades.

Geografia.—Terres de cultiu ; Tarrassa, a n'algún hort, probablement accidental. = Poc

cultivada y quasi espontània i^Csia.); roques de Casiellfullil d'Olot (.Vay.).— Abril-Maig.
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FLORA DE CATALUNYA
Crucíferes. G. 34. - Sinapis.

Sinapis arvensls.

ii4. = S. arvensis L. — Brassica Sinapi-

strum Boiss. — B. Sinapis Visiani.

(que's troi'a als camps.)

Anual, piloso-erissada, tronc de 3-8 dm., dret,

ramificat, fulles inferiors lirades, les superiors

seníades, ovades o be oblongues, sinuato-dentades,

pedicels fructífers gruixuts, molt més curts que

les silicues erecto-obertes; sèpals tan llargs com
el pedicel o més curts, oberts, pètals d'un groc

fosc, silicues glabres o erissades, valves de 3 ner-

vis prominents o de 5, dos d'ells poc sortits; bec

cònic, tnés curt que la silicua, llevors pardes, fina-

ment alveolades.

|3 viLLOSA Mérat.— Silicues erecto-aplicades, erissades de pels reflexes.

Geografia. — Comú a les hortes y camps : litoral y Vallés; Pla del Llobregat y de Vich

(Masf. '.); a l'Empordà, Castelló (Vay.); Castanesa (Compri. I).

La f3 viLLOSA Mérat, a Ribas, per les vores de la carretera. — Juliol-Septembre.

115. = S. Cheiranthus Koch. — Brassica

Cheiranthus Vill.

(per una certa semblansa amb el violer groc)

Perenne bienal, troncs de 2-6 dm., ramificats,

+ foliosos y erissats, fulles totes peciolades, pin-

nato-partides, les radicals en rosetó, amb els lò-

buls ovats y sinuato-festonats, flors grogues,

grans; sèpals un poemes llargs qu'el pedicel, drets,

connivents, erissats al àpex, que a la fi pren en un

color lívií; silicues glabres, obertes, ascendents o

penjants, bec cònic persistent, semini/er, 4-5 ve-

gades ?nes cwrí que la silicua; llevors negres, al-

veolades; planta polimorfa.

Geografia.— Roquesy llocs pedregosos de les montanyes : Montseny, a les roques de

Puigsacarbassa; Núria; la Molina. = Montserrat (Csta.); Monàs, Molló, Tragurà, la Toza
(Vay.'); Pir. centrals (Compri. !); a la Vall d'Arkn, Arties, Canejan (Llenas !), Port de Be-

nasque (Zett.). —Juliol.

N. B.— Encara que havem trovai a Tarrassa la Sinapis iiispida Schonsb., la considerem accidental.

La S. nigra L.^ Brassica nigra Koch, es la que s'adapta més com a condiment; encare se barreja amb llevors

de la Alba y de la Arvensis y fins ab Ics de Brassicae y Kaphani genera. Pera la preparació dels sinapismes ser-

veix la .N'iOBA. Irnta la boca y les glàndules salivals del bestiar que la punteja; un cop ha bullit se pot ben men-
jar com qui menja cols. La mostassa blanca {herbe au beurre dels francesos) no es tant irritant, però té les me-
teixes proprietats, un xic atenuades, (i)

(i) Del nom greco-Ilatt sinapi(s) ne ve l'alem. 'Sent ; it.senapc; esp. (a)xenab(l)e (ant. ortografia) angl.se-

nepe= àr. cinàb (mostassa) ^ grec . senabre (Senfstrauch ap. Vogel Dicc.) cat.; sinapisme com a cataplasma

(v. sinapi^o); en grec modern : Xa(n)i))(ivo ; portastrum ; al. wildcr Senf; sénevé fr.. que també es el Raph. ba-

piiasistrl-m; (angl. cadlock, callock); a les Balears ravenissa groga; lapsana (al. Ackerscnf; sinapi{Diosc.) Athe-

nienscs nflpy appcllavcrunt vúnv (Thenphr.1, saurion oat^piov (Plin.); alií thapsi appellant. La llevor de la

mostassa comamoltpetita que es, serveix dcnom de comparació: non decidit emanu ejus semen sinapi unum
(avarus estl y en fr. ne vault pas un grain de moutarde.

9'

https://archive.org



PUBLICACIONS DE L" INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre35.-ERUCADC.

(Lo meteix que Krucago y Erucastbum, del verb llaii urere, cremar, pel gust de les lle-

vors. Altres tenen a la paraula ertica (que també vol dir oruga) per obscura. Segons S. Isi-

doro de Sevilla, eruca seria una alteració de urica, de uro. Els italians n'han fet ruchetta,

els francesos roquette, y els anglesos rocket.)

Flors blanques, grogues o violàcies, sèpals laterals una miqueta geperuts a la

base, silicua dehiscent, curta, oblonga, subcilíndrica, valves 3-nerves, amb els ner-

vis marginals quasi confosos amb el mateix marge y semblant i-ncrves, estil en-

siforme, gairebé tan llarg com les valves, llevors biseriades, penjants, subglobu-

loses, llises; fulles peciolades, lirato-innnati-partides.

í Calze caduc, pubescent, comunament blavenc, més llarg que'l pedicel, fu-

I lles lirato-pinnati-partides Ii6. E. sativa.

1 Calze persistent, pilós, cilíndric y a la maturitat vesiculós, tan llarg com el

( pedicel, fulles pinnatífides 117. E. Vesicaria.

1 1 6. • E. sativa Lamk.

(que se sembra, sens diipte involuntàriament amb

altres llevors.)

Sinonímia.— Ruca; cast. oruga; /r. roquette;

it. rucola, ruchetta.

Tronc de 2-5 dm
,
glabre o + hispit, fulles un

poc gruixudes lirato-partides, segments fiso-den-

tals, el terminal mes gran, ovat, sèpals connivents,

pubescents y generalment blavencs, més llargs

que'l pedicel, pètals grans, blancs o grogs amb ve-

Eruca 8au»a '
\ ncs vioIadcs, pediccls fructífers drets, silicues gla-

bres o hispides, bec generalment més curt que les

valves, llevors comprimides, hispides; planta polimorfa.

Geografia.—Terres cultivades o incultes, àrides; voltants de Lleyda, cap a .^ragó y Ba-

laguer, estenentse per la Segarra y baixant fins a la Puda de Montserrat y al Vallès; Bada-

lona.= Falset, la Mola (Csta.). — Abril-Sepiembre.

Les fulles de la E.sativason excitants y's mengen com enciam y condiment. També se li

atribueixen proprietats diurètiquesy antiscorbúiiques, y finsafrodisiaques si havem de creu-

re al vers : excitat ad venerem tardos eruga maritos. Es la herba mentiosa ; xaramago \o jara-

mago), la oruga, (ant. eruga).
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FLORA DE CATALUNYA
Cruciferes. G. 36. - Eruca.

1 17. = E. Vesicaria Cav. (
i

)

[del llatí vesicarius, de vesica, la bufeta; per la

forma del cal^e fructífer.)

Tronc de 3-5 dm., hispit, ramificat, fulles pin-

natífides, + erissades, calze pilós, cilíndric a la flo-

ració, hispit y vesiculós a la maturitat del truit, y
tan llarg com el pedicel, pètals el doble llargs qu'el

calze, blancs, grogs blavencs, però sempre amb
venes purpuries; silicues elíptiques o be oblon-

gues + híspides, bec tan llarg com les valves.

Geografia. — Alguna vegada a Tarrassa, sens dubte

importada amb els blats. ^Abundant als camps y mu-
ralles de la part baixa de l'Aragó, internantse a Catalunya (Losc. y Pardo).— Març-Juny.

(I) Kesicana, amb majúscula, per aposició; el genre Vesicaria es una altra crucllera.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Gen re 36. - BRÀSSICA L.

i'Ha sigut molt discutida la etimologia d'aquesta paraula. S'ha dit si ve del celta bresic

que significa col: l'orige 1 en veritat es incert, tot lo més que's pot fer es assenyalar la for-

ma grega ppdtoxii interpretat xpónPn, qu'es la col.)

Flors grogues o blanquinoses, scpals iguals a la base, pètals enters, silicua dehis-

cent, iinear-cilíndrica o subtetràgona, valves amb nervi sortit y venes anastomo-

sades, estil cònic, llevors uniseriades, penjanls, globuloses, + alveoladcs, fulles

variables, plantes + glauques.

\ Silicua sense bec amb bec cònic y sense llevor a la base (asperm) . . 2.

( Silicua amb bec cònic, monosperm, 3-4 vegades més curt que ics valves. 5.

í Silicua gibosa, llevors pardes, fulles inferiors lirato-pinnatipartides . . 3.
2

( Silicua no gibosa 4.

Silicua dreta sobre'l pedicel. llevors llises, fulles radicals virido-erissades,

118. B. Rapa.

Silicua que forma àngul recte amb el pedicel, llevors finament puntejades,

fulles totes glauco-glabres 119. B. Napus.

Raím fructífer molt fornit, sèpals oberts, més llargs que'l pedicel, silicues

curtes y aplicades al ei.x, subtetràgones, bec 4-5 vegades més curt que les

valves, llevors negres, alveolades, íuUes totes peciolades. 120. B. nigra.

Raím fructífer clar, sèpals drets, a lo més tan llargs com el pedicel, silicua

ascendent, llarga (4-7 cm.), cilindroidca, bec 8-10 vegades més curt que

les valves, fulles inferiors peciolades 121. B. oleracea.

Flors blanques, silicua estriada, de 3-4 cm., fulles inferiors pinnatífido-run-

cinades, híspides, base del tronc hispit 122. B. laevigata.

Flors d'un groc pàlit, silicua nuosa, de 2-3 cm., fulles inferiors lirades, gla-

bres, tronc glabre 123. B. fruticulosa.

í 18. = Br. Rapa L.—Br. asperifolia Lamk.
(Rapa, com rapum, significa el nap. en llati; as-

per, aspera, asperum; aspre; desigual, que no està

llis plà.)

Herbàcia, fulles radicals verdes, ciliato-erissa-

des. peciolades, lirato-pinnatipartides. les supe-

riors sentades, cordato-ample.xicaules, flors d'un

groc daurat, grans, agrupades a la floració, sèpals

oberts, estams laterals ascendents, silicua dreta

sobre'l pedicel, llevors llises.

— a CAMPESTRis Rocli. — .Arrcl prima, vertical.

Geografia.—Cultivada y subespontania aprop de les

terres de conreu. La a campestris K.och no es pas rara al

Vallés, y segons Koucoud (ex Rouy) abunda com una
mala herba als cultius y valls dels baixos y alts Pirineus. — Abril-Juny.
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Cruciferes. G. 36. - Bràssica.

119. = Br. Napus L.

(napus de Columela, es el nap lambé, y aquí en apo-

sició amb Bràssica; com si diguéssim napicol.)

Herbàcia, fulles totes glauques y glabres, les

radicals y inferiors peciolades, lirato-pinnatiparti-

des, les superiors sentades, cordato-amplexicau-

les, flors d'un grog daurat, grans, clares, àdhuc a

la floració, sèpals oberts, estams laterals ascen-

dents, silicues que formen àngul recte amb el pe-

dúncol, llevors finament alveolades.

— a oLEiFERA DC. — Arrel prima y vertical.

— \i RAPiFERA Metzg.— 13 EscuLENTA DC—Arrel

carnosa, comestible.

Geog-ríj/ia.—Cultivats y subespontanis els tipus y les

varietats. — Abril-Maig.

120. = Br. nigra Koch. — Sinapis nigra L.

{del llatí mgtv , nigra, negre; pel color de les lle-

vors, mostassa negra qu'es la medicinal.)

Anual, tronc de i-io dm., dret, ramificat y +

piloso-erissat a la base, fulles totes peciolades, les

inferiors lirades, amb el segment terminal molt

gran, obtús y + lobulat, les superiors lanceolades,

enteres o dentades, raím fructífer molt fornit,

flors grogues, sèpals oberts, més llargs que'l pe-

dicei, silicues curtes, aplicades al eix, subtetràgo-

nes, carenades, bec cònic, 4-5 vegades més curt

que les valves, llevors negres, alveolades.

Geografia. — Cultivada y espontània : Sant Joan les

Fonts, Creixenturi, Ciuret (Vay.); Sant Pere Pescador

(Llen.l). — Abril-Juliol.

121. = Br. oleracea L.

(oleraceus, paraula de Plini. vol dir lleguminós;

de olus, la hortalissa verdura; y també la col.)

Tronc de i m. d'altura, subllenyós a la base,

dret, llis y ramificat, fulles glauques, un poc car-

noses, les inferiors peciolades, lirades, les supe-

riors ovato-oblongues, semiamplexicaules, però no

auriculades, flors grogues y rares vegades blan-

ques, sèpals drets, connivents, més curts qu'el pe-

d\cç\, silicua ascendent, llarga de 4-7 cm., cilin-

droide, bec 8-10 vegades més curt que les valves, llevors pardes, llises.

Subsp. Br. robertiana J. Gay. -Tronc subllenyós, la major part de fulles caulinars

mitjcs peciolades, flors d'un grogpàlit, silicues obertes, llevors negres, puntejades.

Bràssica oleracea
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Crucíferes. G. 36. - Bràssica.

Geografia. — Cultivat y semiespontani, el tipus amb les següents varietats: acephala

(col verda), crispa (col arrissada), capitata (col de capdell), botrys (broquih, cauliflora

(coliflor); de Brusseles, subvar. de la capitata y altres (Csta.). — Estiu.

La Br. Robertiana J. Gay, a Cadaqués, en les roques calices del Cap Norfeo y penyes de

la Sabolla (Trem.l, Vay.l); freqüent a les roques ombrivoles de Torruella de Montgrí,

aprop de Sta. Catarina (Vay.); la Sellera, cingles de St. Boch y Petja de Sant Marti (Cod.!).

= Entre Colliure y Banyuls (Gaut.). — Maig.

122. = Br. laevigata Lap.

{del llatí levigare, allisar, pulir; pel tronc llis y
glabre.)

Anual, tronc de 2-4 dm., dret, rodó, glauc, molt

glabre y poc ramificat ;y!///es radicals en rosetó.

breument pQciolades.pinnatífido-runcinades, com-
postes de 7-8 parells de segments punxaguts. pes-

tanyosos, amb el raquis setoso-hispit, fulles cauli-

nars escasses, enteres, linears, sentades y glabres;

sèpals connivents, glabres, pètals blancs, amb ve-

nes pardes, siliciies estriades, de 3-4 cm., bec 4 ve-

gades més curt que les valves, monosperm; lle-

vors globoses, pardes.

Geografia. — Montserrat (Csta.). — Abril.

N. B.— Deurà ésser molt rara puig que ni'l P. Marcet ens l'ha remesa ni l'havem trobada all! en les moltes

excursions nostres, ni cap mésbo'ànic l'ha citada.

i23.'>Br. fruticulosa Cyr.

{forma diminutiva del llatí fruticosus, de frutex,

arbust.)

Bienal o perenne, tronc de 2-4 dm., dur, sub-

llenyós y una mica híspit a la base, ramificat y
quasi nu, glabre a la part superior, fulles glauces-

cents, les inferiors peciolades, iirades, de seg-

ments obtusos, el terminal molt gran, un poc se-

loses, les superiors sentades, linears, enteres, sè-

pals drets y un poc oberts, pètals d'un grog pàlit,

silicues nuoses. de 2-3 cm., bec 4 vegades més curt

que les valves, generalment monosperm, Uevors

pardes, globuloses y finament alveolades.

Var. RUBECULA Csta. — Planta de color verme-

llós, anual, no subllenyosa a la base, fulles poques y més petites, cubertes de pels

petits y bulbosos, a la base, les vores dels sèpals y venes dels pètals, vermelles.

Geografia.—Comunissima als olivars, vinyes y vores de camins de Roses y Cadaqués;

Blanes, Lloret y Tossa. = Vallvidrera (Masf.), Tibidabo (Sen.), Mataró (Ferr.!).

La vAR. RUBECULA Csta, als camps de Lloret (Trem. I, Compfi.l), Sant Feliu de Guíxols,

Llansà, la Selva, etc. (Bub. sub Br. Tournefortii Gouanl.

Bràssica Arutlcnlosa.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 179. — TRIFOLIUM L.

(llaií trifolium, ap. Plin.: corresponent al grec tpíïijXXov; pels ires foliols de les fulles).

Flors purpurines, blanques o grogues, en capítols, calze tubulós o acam-

panat, freqüentment bilabiat; corol•la en general marcescent, pètals soldats

per les ungles entre sí i amb els estams o l'estàndard, ales més llargues que

la carena obtusa; estams diadclfes, amb els íilaments un poc insensiblement

engroixuts a l'àpex; estil filiformc, estigma capitat, llegum ovoide o bé

oblonga, molt petita, inclosa, generalment indehiscent, 1-2-sperma, rarament

oligosperma; plantes herbàcies, de fulles trifoliolades, de foliols enters o

denticulats, estipules peciolars.

.Flors grogues, llegum ostensiblement estipitada 2.

Flors vermelles, rosades o blanques; llegum sentada o breument esti-

pitada 8.

I Fulles superiors, almenys les florals, oposades; foliols sentats, flors

que es tomen brunes, lacinies calicinals ^f; pestanyoses . . 3.

( Fulles superiors alternes, plantes anuals, lacinies calicinals glabres. 4.

('Plantes perennes, de rizoma groixudet, foliols subrombals, flors d'un

bru clar després de la floració, capítols subglobulosos, pedicels iguals

altub del calze, estil igual a la meitat de la llegum 679. T. badium.
Plantes anuals, d'arrel prima, foliols oblongs, flors d'un bru negrós

després de la floració, capítols oblongs, pedicels molt més curts que

el tub del calze, estil igual a la quarta part de la llegum,

680. T. spadíceum

[Foliols oblongs o bé ovato-oblongs, estil igual o apenes més curt que

j la llegum 5-

\ Foliols trasovato-cuneïformes, estil 4-6 vegades més curt que la

f
llegum 6.

(
Flors d'un groc daurat, capítols ovoidcs, peduncles rectes, robustos, tan

llargs com les fulles; estàndard fortament estriat, estipules lanceo-

lades, no dilatades a la base 681. T. aureum
iFlors d'un groc fosc, capítols hemisfèrics, peduncles ascendents, sublv

liformes, molt més llargs que les fulles; estàndard poc estriat, esti-

pules ovades, dilatades a la base 682. T. patens.

Flors d'un groc viu, capítols ovoides, compactes, de 15-40 flors; estàn-

dard fortament estriat, pla, bastant encorbat a l'àpex; troncs i pe-

duncles bastant robustos 683. T. campestre.

I

Flors d'un groc clar, capítols globulosos, clars, de 2-15 flors; estàndard

llis, carenat, a la fi un poc encorbat a l'àpex; troncs i peduncles

filiformes o capil•lars 7.
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Lleguminoses. G. i79.-Trifolium.

ÍPeduncles filiformes, rectes, mes llargs que la fulla; capítols poc espes-

sos, de 6-15 flors; estipules ovato-agudes, dilatades, arrodonides a la

base; tronc prim 684. T. minus.
' \Pedimcles capil•lars, fiexuosos, tant o més llargs que la fulla; capítols

I molt petits, clars, de 2-6 flors; estipules oblongo-agudes, ni dilatades

\ ni arrodonides a la base; tronc ftliforme 685. T. micranthum.

_ (Calze vesiculós després de la floració, capítols bracteolats . . g.

(Calze no vesiculós després de la floració 13.

l'Capítols peluts, calze bilabiat, de 10 nervis; pètals no escariosos, lle-

)
gum sense bec, i-sperma 10.

I

Capítols glabres, calze no bilabiat, de 20 nervis; pètals escariosos, lle-

gum bequenida, 2-4-3perma 12.

'Plantes perennes, radicants; pecíols 1 peduncles peluts, bractèoles

grans, formant un involucre multipartit; llavi superior en forma de

casc, acabat en 2 dents ben visibles i no divergents,

686. T. fragíferum.

Plantes anuals, no radicants; pecíols i peduncles glabres, bractèoles

molt petites, truncades, formant un involucre molt curt . . 11.

Tronc ajagut, peduncles més curts que la fulla, capítols cotunosos,

llavi superior del calze globulós, acabat en 2 dents curtes, ocultes

pel toment; corol•la torta o semircsupinada 687. T. tomentosum

I

Tronc ascendent, peduncles de longitud variable, capítols peluts, llavi su-

perior del calze ovoido-cònic, membranoso-reticulat, acabat en 2 dents

llargues, divergents; corol•la resupinada 688. T. resupinatum.

/Calze fructífer, ovoide, profundament fès a la base de les 2 lacinies

superiors; llim de l'cstandard una veg. més curt que l'ungla, íolíols

tots ovato-cuneïformes, floi-s vermelloses 689. T. spumosum.
12 ( Calze fructífer, turbinat, no fès a la base de les 2 lacinies superioi-s;

llim de l'estàndard una veg. més llarg que l'ungla, folíols inferiors

trasovats, els superiors lanceolats; flors purpurines,

\ 690. T. vesiculosum.

{Calze glabre, com tota la planta; flors bracteolades .... 14.

Calze pelut, de dents pestanyoses; flors quasi sempre no bracteolades. 24.

(Plantes perennes, de rizoma groixut 15.

^ (Plantes anuals, d'arrel prima 19.

Rizoma llenyós, folíols lanceolato-linears, flors grans, purpurines, en

capítols clars, sobre peduncles radicals; llegum trasovoide, contreta

15 <^ al mig 691. T. alpinum.
Rizoma no ll?nyós, folíols ovats o trasovats, flors mitjanes, rosades o

blanquinoses, en capítols espessos 16.
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Llcguminoses G, i79.-Trifolium.

ÍPedimcles axil•lars quasi a tota la longitut del tronc, rizoma simple,

curt; tronc prostrato-ascendent, íolíols trasovato-lanceolats, estàn-

dard una veg. més llarg que el calze, llegum exserta, estipitada,

*"
\ 692. T. élegans.

ÍPeduncIes axillars limitats a la base del tronc, rizoma ramificat, ciin-

[ didor 17-

I

Tronc prostrato-radicant, íolíols amples, dèbilment nerviats; estipules

bruscament alenades, flors albo-rosades, a la fi reflexes; capítols

grossets, llegum bonyeguda 693. T. repens.

' \ Tronc prostrato-ascendent, no radicant; íolíols petits, fortament ner-

i viats; estipules insensiblement acuminades, capítols petits, llegum

' no bonyeguda 18.

'Peduncles caulinars, flors reflexes, pedicels més llargs que les dents del

calze, les superiors més llargues que el tub; estàndard 3 veg. més

, llarg que el calze 694. T. pallescens.

I

Peduncles radicals, flors dretes, pedicels més curts que les dents del

calze, les superiors més curtes que el tub; estàndard i veg. més

llarg que el calze 695. T. Thalii.

j'FoIíols oblongs o lanceolato-linears, fortament nerviats, denticulato-

glandulosos; estipules amplament ovades, obtuses; flors rosades en

capítols globulosos 696. T. laevigatum.
"

\Fo1ío1s trasovato-cuneïíormes, denticulats, no glandulosos; estipules

acuminades o aristadcs, flors blanques rosades en capítols globu-

losos 20.

Peduncles llargs, tan o més que la fulla; corol•la grandeta, 1-2 veg.

més llarga que el calze; llegum exserta, bonyeguda, fistonada al

marge inferior; íolíols freqüentment tacats de negre,
^° ^

697. T. nigrescens.

[Peduncles nuls o més curts que les fulles, corol•la molt petita, niés

curta que el calze o poc més llarga; llegum inclosa.... 21.

{Capítols ^ pedunculats, lacinies calicinals desiguals .... 22.

Capítols sentats, lacinies calicinals quasi iguals 23.

Peduncles axil•lars groixuts, rígids, els inferiors iguals a les fulles;

flors no reflexes, capítols espessos, lacinies calicinals molt des-

iguals, estàndard no escotat, igual al tub del calze,

698. T. parviflórum.

I

Peduncles axil•lars prims, flexuosos, tots molt més curts que les fu-

lles; flors a la fi reflexes, capítols clarets, lacinies calicinals poc des-

iguals, estàndard escotat igual al tub del calze o un poc més llarg,

699. T. cernuum.
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Llcguminoscs G. i79.-Trifoliunii

/ Flors rosades, capítols globulosos, multiflors, disposats per tota la Uar-

\ gada del tronc; lacinies del calze ovato-aristades, estàndard més

/ llarg que els sèpals, fulles superiors oposades. 7OO. T. glomeratuITl.

^ Flors blanques, capítols ovoides, pauciflors, agrupats a la base dels

troncs; lacinies del calze lanceolato-acuminades, estàndard més curt

que els sèpals, fulles totes alternes . . 701. T. suffocatum.

(Plantes perennes, de rizoma Uenyós o cundidor 25-
'*

j Plantes anuals, d'arrel prima 29.

!

Flors blanques o groguenques, lacinies calicinals lanceolato-acumi-

nades 26.

Flors purpurines, lacinies calicinals linear-setacics 27.

'Flors blanques, a la fi reflexes; capítols ovoides, pedunculats; lacinies

calicinals quasi iguals, la inferior igual al tub; fulles totes alternes,

folíols glabres per sobro 702. T. montanum.
26 ( Flors àlbido-groguenques, dretes; capítols globulosos, sentats o sub-

sessils; lacinies calicinals molt desiguals, la inferior més llarga que el

tub; fulles superiors oposades, folíols peluts per les 2 cares,

703. T. ochroleucum.

(Folíols oblongo-lanceolats, coriacis, fortament nerviats, denticulats;

capítols oblongo-cilíndrics, calze de 20 nervis, lacinies calicinals molt

27 ^ desiguals 704. T. rubens.

Í Folíols ovats o bé oblongs, blaus, dèbilment nerviats, quasi enters;

calze de 10 nervis, lacinies calicinals desiguals 28.

, Tub del calze glabrescent, gorja oberta peluda; estipules lanceolato-

I
acuminades, fulles totes peciolades, rizoma cundidor,

^g ) 705. T. medium.
^Tub del calze pelut, gorja tancada per un anell callós, glabra; estipu-

les ovato-acuminades, fulles superiors subsessils, rizoma vertical,

706. T. pratense.

/Capítols pauciflors (2-5 fèrtils), axiliare, peduncles dels inferiors reíle-

l xes, que s'enfonsen a terra després de la floració; flors blanques, les

] exteriors estèrils; tub del calze glabre, estàndard escotat, llegum in-

^^ \ closa 707. T. subterràneum.

I

Capítols multifloi-s, sentats o pedunculats, però no reflexes ni que s'en-

fonsin a terra 30.

(Capítols axil•lars i terminals, tots sentats 31.

^ 1 Capítols axil•lars pedunculats o tots terminals 33.
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Lleguminoses G. i79.-Triíolium.

'Flors blanques, calze coriaci, amb la gorja tancada per 2 llavis callo-

sos, de lacinies recorbades, espinesccnts; corol•la més curta que el

calze, folíols coriacis, amb els ner\'is laterals arqucjats cap enfora,

31 708. T. scabrum.
j Flors rosades, calze membranós, amb la gorja oberta, de lacinies drc-

1 tes; corol•la igual al calze més llarga, folíols membranosos, amb

'y els nervis laterals rectilinis 32.

.Capítols ovoidcs, caducs a la maturitat, ordinar. solitaris; tub del

i calze a la fi inflat, lacinies crccto-obertes, folíols trasovats o bé
' oblongs, estipules ovato-acuminades 709. T. striatum.

.Capítols oblongs, persistents, ordinar. geminats; tub del calze no in-

I
flat, lacinies erecto-connivents, folíols oblongo-cuneïformes, estipules

lanceolato-acuminadcs 710. T. Bocconi.

[
Capítols ostensiblement més llargs que amples, oblongs o bé ovoides. 34.

(Capítols quasi tan llargs com amples, subglobulosos .... 38.

32

33

35

I Troncs prims, capítols petits, corol•la més curta que el calze . 35.
"^ (Troncs robustos, capítols grossos, corol•la igual al calze omès llarga. 36.

, Fulles totes peciolades, folíols trasovats, estipules lanceolato-acumina-

\ des, capítols freqüentment geminats, gorja del calze callosa, tancada,

711. T. ligústicum.

^
Fulles superiors sentades, fo'íols oblongo-linears, estipules linear-alena-

des, capítols solitaris, gorja del calze peluda, no callosa,

712. T. arvense.

(Folíols lanccolato-linears, estipules linear-alenades, flors rosad:s, capí-

tols solitaris, tub del calze fructífer oblong, piloso-sedós; lacinies

30 í pestanyoses, un poc desiguals; corol•la igual al calze,

713. T. angustifolium.

Folíols trasovato-cuneïformes, estipules ovato-agudes .... 37.

^Capítols freqüentment geminats, flors rosades, tub del calze fructífer

subglobulós, amb la gorja tancada per 2 llavis callosos; lacinies plu-

37 / moses, molt desiguals 714. T. Lagópus.
(Capítols solitaris, flors vermelles, tub del calze fructífer ovoide, amb

la gorja oberta; lacinies peludes, quasi iguals 715. T. incarnatum.

Cupitols scntats, involucrats per les estipules de les fulles superiors;

o ) lacinies del calze fructífer dretes 39.
**

j Capítols pedunculats, no involucrats; lacinies del calze fructífer este-

' ses, flors rosades 4I.
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39

40

41

42

I

Fulles florals 3-foliolades, amb les estipules poc dilatades; calze de

10 nervis, amb la gorja tancada per 2 llavis callosos; flors purpu-

Írincs 716. T. diffusum.
Fulles florals 1-2-íoliolades, amb les estipules molt dilatades; calze de

20 nervis, amb la gorja oberta i peluda 40.

Flors purpurincs, capítols persistents, estipules involucrals ovato-acu-

minades, lacinies calicinals 2 veg. més llargues que el tub, corol•la

més llarga que el calze 717. T. hirtum.
Flors blanquinoses, capítols molt caducs, estipules involucrals orbicu-

lars, lacinies calicinals i veg. més llargues que el tub, corol•la més
curta que el calze 718. T. Cherleri.

Fulles totes alternes, folíols obcordato-cuneïformes, estipules ovato-

obtuses, dentades; tub del calze piloso-sedós, gorja tancada per pèls

llanusos, lacinies esteses en estrella a la maturitat 719. T. stellatum.

Fulles superiors oposades, folíols trasovats bé oblongs, estipules lan-

ceolato-linears, agudes, enteres; tub del calze glabre glabres-

ccnt 42.

Capítols grossets, subglobulosos; calze de 20 nervis, de gorja oberta,

peluda; lacinies filiformes 5-nerviades a la base, plumoscs; corol•la

igual al calze 720. T. lappàceum.
Capítols petits, ovoides; calze de 10 nervis, la gorja tancada per 2 lla-

vis callosos, lacinies lanceolades, 2-nerviades a la base, setoso-pes-

tanyoses; corol•la 2 veg. més llarga que el calze . 721. T. marítimum.

679. — T. badium Schreb.

(del llatí badius, del color de la mclsa; per la

coloració bruna morena que a la fi presenten

les flors.)

Perenne, rizoma groixudet, que produeix

fascicles de fulles estèrils i troncs florífers de

1-2 dm., drets o ascendents, glabres, rami fi-

cats; fulles inferiors llargament peciolades, les

superiors breument, i oposades; folíols subco-

riacis, siihromhals, truncato-escotats, dcnticu-

lats a la meitat superior; ners% laterals nom-
brosos, rectilinis; estipules grans, lanceolato-

agudes, enteres; flors grogues, a la fi d'un bru clar, reflexes; capítols grossets,

subglobulosos, llargament pedunculats; pcdictls quasi iguals al tub del calze,

Trifolium badium
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lacinics calicinals desiguals, les inferiors linears, pestanyoses, 2 veg. més

llargues que el tub glabre; estàndard estriat, còncau, encorbat des de la

base; estil igual a la incitat de la llegum estipitada, llevor ovoide.

Geograjia. — Pastures rocoses frescals de les altes muntanyes: Torrents de Núria. =
Montseny (Salv.!); llacs de Carençà, Molló (Vay.); cadena principal de \'almanya a la vall

de Lló; vall de Carol fins als confins d'Andorra (Gaut.); vall d'Eine; Luchon (Bub.); Ports

de la Picada i de Benasque; Castanesa (Comprí.!, Zctt.); Viella (Llen.l); Pla de Beret, Tre-

dòs, Ruda (C. et S.).—Jul.-.\g.

680. — T. spadiceum L.

(llatí spadíceus *'', color de castanya; pel color

negrós que a la fi tenen les flors.)

Anual, arrel prima, tronc dret, prim, ordi-

nàriament simple, que no produeix feixets de

fulles a la base, glabre; fulles llargament pecio-

lades, les superiors oposades; folíols ohlongs,

denticulats als dos terços superiors; estipules

lanceolato-agudes; flors grogues, a la fi d'un bru

negrós i reflexes; capítols més petits, oblongo-

cilíndrics, curtanient fedicelats; pedicels molt

més curts que el tub del calze, lacinies calicinals

desiguals, les inferiors linears, pestanyoses, més
llargues que el tub glabre; estàndard estriat,

còncau, encorbat des de la base; estil igual a

la quarta part de la llegum estipitada, llevor

ovoide.

Geo^ra/ííí. — Prats humits de les muntanyes: Mo-
lló (Vay.); la Molina, la Cerdanya (Gaut.); Montlluis

(Bub.).—Jul.-Ag.

681. — T. aureum Poll.

(llatí aureus, d'or; pel color groc daurat que oi

principi tenen les flors.)

Trifolium spadiceum

Trifolium aureum

Anual bienal, tronc de 2-4 dm., dret, pubescent, ramificat, fistulós;

fulles breument pcciolades, les superiors alternes; folíols oblongo-rombals,

subsessils, truncato-escotats, finament denticulats als dos terços superiors;

estipules lanceolato-acuminades, no dilatades a la base, més llargues que el

(í) De spdíiix, spàílúis, h inflorescència de Ja palmera, aplicat despréi il colordel fruit o dàtil.
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pccíol; flors d'un groc daurat, a la ti d'un bru clar i reflexes, en capítols

ovoides, grosscts, multiflors, espessos; peduncles forls, drets, més llargs que les

fulles; lacinies del calze molt desiguals, les inferiors alenades, més llargues

que cl tub; estàndard cstrial, pla, í^scotat, un poc encorbat a l'àpex; ales di-

vergents, estil igual a la llegum, llevor globulosa.

Geografia.— Boscos i llocs herbosos de les muntanyes: Montseny, Si. Hilari, Monisoli;

alt Bergadà, de Greixa a Puigllançada; de Ribes a Núria. = Olot, Puigsacalm, Camprodon,

Molló, la Molina (Vay.l); Port de la Picada, cap a Artiga de Lin (Zeu.); Vall d'.\ràn ( Llen.l);

Vall del Noguera Pallaresa (Timb.).— Juny-.\g.

Trifolium palens

682 —T. patens Schreb. — T. Pari-

siense DC.

(patens, obert; fent referència a les ales diver-

gents de la corol•la, que posen més de manifest

la flor; Parisiensis, de París, per trobar-se ah

encontorns d'aquesta ciutat.)

Anual, tronc do 2-5 dm., dret o ascendent,

prim, flexuós, poc ramificat, piloso-pubescent;

fulles breument peciolades, les superiors alter-

nes; folíols oblongo-cuneïformes, truncato-csco-

tats, denticulats, subsessils; estipules ovato-

agudcs, dilatades a la base, més curtes que el

pccíol; flors d'un groc fosc, a la fi reflexes; capítols hemisfèrics, a la lï

subglobulosos, clarets; peduncles subfiliformes, ascendents, molt més llargs

que Ics fulles; lacinies calicinals 7nolt desiguals, les inferiors alenades, més

llargues que el tub; estàndard estriat, pla, un poc encorbat a l'àpe.x; ales

divergents, estil poc més curt que la llegum,

llevor oblonga.

Geografia. — Prats humits: prop d'Agullana, prov.

de Girona (Sen.!, R. Bolós! sub T. agrarium L.); prats

de la Tour du Mir; Fabert, frontera francesa; la Bajol,

Agullana, Lladó (Vay.); Artiga de Lin (Zett.); Capvern,

Luchon (Bub.í; Les (C. et S.). -Juny-Jul.

683.—T. campestre Schreb.—T. agra-
rium L., a majus Koch.

(de campus, cl camp; per la seva estació, com

agrarium, que ve de ager, agri.)
Trifolium campestre
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Anual, tronc de 5-30 cm., dret o ascendent, ramificat des de la base,

pubescent; fulles breument peciolades, les superiors alternes; íolíols petits,

el tenninal bastant peciolulat, trasovato-cuneïformes, truncato-escotats, den-

ticulats; estipules ovato-lanceolades, agudes, pestanyoses, dilatades a la basc,

més curtes que el pecíol; flors d'un groc bonic, a la fi d'un bru clar, refle-

xes; capítols ovoides, espessos, de 20-40 flors; peduncles jortets, drets, més

llargs que les fulles; lacinies calicinals desiguals, les inferiors alenades, més

llargues que el tub; estàndard fortament cstriat, pla, encorbat a l'àpex; ales

divergents, estil 4 veg. més curt que la llegum, llevor ovoide.

a genuinum Roitv. — Flors d'un groc viu, peduncles iguals a la fulla o

més llargs.

P Schreberi Rotiy.-— Flors d'un groc pàl•lid, peduncles i veg. més llargs

que la fulla, troncs ajaguts.

f nanum Seringe.— Planta de 2-5 cm., capítols petits, flors d'un groc

viu, peduncles més llargs que la fulla.

Geografia. — Camps, vores de camins i llocs herbosos: al Vallès, Montseny, Penedès, la

Segarra, Bages; Ribes el alibi, predominant la fi Schreberi Rouy

.

— T. prociimbens Sclireb.—
La Y nanum Seringe, abondant a Sta. Fe de Montseny, Vall d'Aràn, Salardú (C. et S.).

—

Maig-Juny.

684.— T. minus Relh. — T. füiforme

DC— T. procumbens L.

(neutre de minor, més petit; per ésser relativa-

ment petita; filiformis, per la primor dels seus

peduncles, com fils; procumbens, pel tronc aja-

gut.)

Anual, tronc de 5-25 cm., ajagut o ascen-

dent, prim, simple o ramificat, pubescent; fulles

breument peciolades, petites, les superiors al-

ternes; folíols trasovato-cuneïformes, escotats,

denticulats, el terminal peciolulat; estipules

ovato-agudes, dilatades a la base, quasi iguals

al pecíol; flors d'un groc bonic, després bru clar, reflexes; capítols petits,

globulosos, clars, de 2-15 flors; peduncles filiformcs, drets, més llargs que les

fulles; lacinies calicinals desiguals, les inferiors alenades, un poc mes llargues

que el tub; estàndard llis o poc estriat, carenat, apenes més llarg que les

ales no divergents; estil 6 veg. més curt que la llegum, llevor ovoide.

Geog-ra/ííj.— Prats i llocs herbosos: Comuna a Vidreres, Gualba, remontant-se pel Mont-
seny fins a la font de Briansó; St. Hilari i Montsoli; prats de Castelló d'Empuries.= Massa-
net de Cabrenys (N'ay.); la Cerdanva, al pont de Bourgmadame (Bub.j; Vall d'Aràn, Les
(Llen.).—Abr.-Oct.

Trifolium minus
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Trifolium micranthum

G. 1 79. -Trifolium.

Viv.-T. flli-685.— T. micranthum
forme G. G.

(de ntxpóç, petit, i avfloç, flor, per la petitesa

dels seus capítols flortfers.)

Anual, tronc de 5-25 cm., ajagut, molt prim,

glabro, ramificat; fulles breument peciolades,

les superiors alternes; folíols trasovato-cuneï-

formes, escotats, peciolulats, denticulats; es-

tipules ovato-lanceolades, agudes, no dilatades

a la basc, més llargues que el pecíol; flors d'un

groc pàl•lid, a la fi blanquinoses; capítols moll

petits, clars, de 2-6 flors; pedimcles capil•lars, fle-

xuosos, més llargs que les fulles; lacinies calicinals desiguals, les inferiors un

poc més llargues que el tub; estàndard llis, carenat, un poc encorbat, apenes

més llarg que les ales no divergents; estil 6 veg. més curt que la llegum,

llevor ovoide.

Geografia. — Pastures i llocs arenoses: Agullana; Guilleríes (Vay.); S. Feliu de Guíxols

(Trem.); Prats de Molló (Lap., Compy.); la Presta (Compy., Gaui.).—Maig-Jul.

686.— T. fragíferum L.

(fragíferus, que porta maduixes, per la forma

de la frutescencia, comparable a aquella fruita.)

Perenne, tronc de 1-3 dm., radicant, estriat,

+ pubescent; fulles llargament peciolades,

folíols el•líptics, subsessils, molt nerviats, esp^-

nuloso-serrulats; estipules albo-membranoses,

lanceolato-acuminades; flors rosades, capítols

ovoides, peluts, involucrats per im anell format

per bractèoles lanceolades i soldades; pedunck s

més 11 rgs que les fulles i ordinàriament esca-

piformes, peluts com els pecíols; calze fructífer

vesiculós, veiioso-reticulat, amb 10 nervis, bilabiat, llavi superior en forma

de casc, acabat en 2 lacinies alenades, reflexes; corol•la una veg. més llarga

que el calze, estàndard escotat, llegum ovoide, sentada, sense bec; llevors

reniformes.

Geo^ra/fa.—Prats i vores de camins per terres humides: Comuna des del litoral al Vallès,

al Penedès, tins a Ribes i Bagà. = La Sellera (Cod.); Girona; de l'Empordà al Pirineu

(Vay.).—Maig-Set.

Trifolium fragíferum
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Trifolium tomentosum

G. i79.-Triíolium.

687 —T. tomentosum L.

llatí tomentum, pubcsccncia cotunosa; pel io-

mcnt a guisa de borra feltre que recobreix

cl calze fructífer.)

Anual, tronc de 5-15 cm., ajagut, no radi-

cant, glabre, ramificat i difús; fulles llargament

peciolades, folíols trasovats, subsessils, ncrvoso-

denticulats; estipules ovato-acuminades, flors

rosades, molt petites; capítols blancs, a la fi

bruns, globulosos, iomentosos, espessos; pedun-

cles glabres, més curts que les fulles; calze

fructífer vesiculós, venoso-reticulat, bilabiat; Wsy'i

superior globulós. acabat en 2 dents curtes, ocultes pel toment; corol•la

torta o scmi-rcsupinada, llegum ovoide, sentada i sense bec; llevor ovoide,

lluent.

Geografia.— L\ocs àrids i arenosos: Litoral de Barcelona, Montcada, Terrassa. = Cada-

qués, Roses (Bub.); Dosquers, vores del Fluvià; Castelló, Massanct de la Selva (Vay.); Can-

tallops, Fortià, Cabanes (Sen.).—Maig-Juny.

688.— T. resupinatum L.

(llatí resupinatus, que com supinatus significa

de boca enlaire; per la corol•la resupinada, es

a dir, invertida.)

Anual, tronc de 1-3 dm., molt ramificat des

de la base, glabre, ascendent o difiis; fulles

llargament peciolades, folíols trasovato-cuneï-

formcs, subsessils, nervoso-espinuloso-denticu-

lats; estipules lanceolato-acuminades, flors rosa-

des, capítols a la fi globulosos, peluts, simulant

políedres estrellats, densos, breument involucrats

per la unió de bractèoles truncades, molt curtes;

peduncles generalment més curts que les fulles, csi\ze wesíVwWs, venoso-reticulat,

amb 10 nervis, bilabiat; llavi superior ovoido-cònic, acabat en 2 dents llar-

gues, divergents; corol•la resupinada, llegum subglobulosa, sentada, sense

bec; llevors lenticular, lluents.

P minus Boiss.— Troncs més prims i més curts, folíols més petits, pe-

duncles més gràcils, flor i capítols menors, lacinies superiors del calze més
curtes.

Trifolium resupinatum

107



PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Llcguminoses. G. i79.-Tri£oliuni.

Gco^Tíj/ia. — Paratges herbosos i humils: Prats de Montcada immediats a la via de

França; comuna als prats de Sils; Terrassa, r. r. = Falda de Montjuich (Colm.); Castelló, Ro-

ses, Cadaqués, Llansà (Vay.); Fortià, Massanci de la Selva; Cabanes (Sen.).

La li mintis Boiss. Tr. Clitsii G.G. — A\ S. del Montjuich, r. (Csta ); Castelló, Roses, Vi-

larnadal (Vay.1; Colliure r. r. (Oliv. ex Caut.).— Maig-Juny.

689. ~T. spumosum L.

(llatí spuma, l'escuma; pel seu calze fructífer

vesiculós i blanquinós '"'.)

Anual, tronc de 1-3 din., ajagut o ascen-

dent, ramificat, estriat, glabre; fulles inferiors

llargament pcciolades, les superiors oposades;

folíols ovato-cuneiformes, un poc coriacis, fre-

qüentment maculats, denticulats, amb ner-

\'is ben marcats; estipules albo-membranoses,

ovato-alenades; flors vcrmelloses, capítols bas-

tant grossos, globuloso-ovoides, terminals, pe-

dunculats, an:b un involucra polífil; calze

fructífer vesiculós, ovoide, profundament fès a la base de les 2 lacinies supe-

riors; lacinies quasi iguals, setacies, recorbades, 2 veg. més curtes que el tub;

corol•la escariosa, un poc més llarga que oi calze; llim do l'estàndard agut,

I veg. més curt que l'ungla; llegum exserta, scntada, bequeruda, 3-4-spcrma;

llevors ovoides, finament tuberculoses.

Trifolium spumosum

Trjfolíum vesiculosum

freqüentment maculats di

Geografia. — Llocs secs i àrids: vores del Tordera;

(Colm.); Pir. Or. (Lap., Costei; Colliure r. r. (Gaut.)

turons de la Provença (G. G.).— Maig-Juny.

690. — T. vesiculosum Savi.

(del llatí vesícula, bufeta; pel calze fructífer

vesiculós.)

Anual, tronc de 2-7 dni., dret o ascendent,

assolcat, ramificat; fulles inferiors 4; llargament

peciolades, les superiors oposades; folíols de les

inferiors trasovats, ois do los superiors lanceo-

lato-mucronats, subcoriucis, fortament nerviats,

blanc, denticulato-cuspidats; estipules àlbido-

(1) Sembla que seria més propi spiimeus, del color de l'escuma.
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lucmbranoses, lanceolato-acuminades; flors àlbido-purpurincs, capítols grans,

subglobulosos, a la fi el•lipsoides, pedunculats, terminals, amb un involucre

polífil; calze fructífer vcsiculós, turbinat, no jcs a la basc de Ics 2 lacinics

inferiors; lacinies quasi iguals, setacics, la inferior igual al tub; corol•la

escariosa, 1-2 vcg. mes llarga que el calze; llim de l'estàndard agut,

I vcg. més llarg que l'ungla; llegum exserta, sentada, bcqueruda, 2-3-sperma;

Ik'vors globuloscs, finament tubercüloses.

Geografia.— Pastures i llocs herbosos: Cap al ccmenliri de Barcelona (Colm.); Pir. Or.;

Paulilles, prop de Banyuls (Lap.); Colliurc (Gibelli cl Belli, ex Rouy); l'orl-Vcndrcs (Aimé

Massoi).— Maig-Juny.

A'. B. Considerem com a hasiani dubiosa l'cxisicncia d'aquestos dugués espècies a Ca-

talunya.

691. —T. alpinum L.

(Alpes; per la seva estació a les altes mun-

tanyes.)

Sinonímia. — Regalecia; cast. cresta del

fènix, regaliz de los Pirineos, de los Alpes

o demonte.

Vivaç, rizoma groixut, Uenyós, cundidor,

dolç, ramificat, que produeix fulles fasciculades

i pcduncles; fulles llargament peciolades, folíols

Trifoiium alpinum lanccolato-linears, finament denticulats i for-

tament nerviats; estipules llargament soldades

al pecíol, lanceolato-acuminades; flors purpurines, grans, a la fi reflexes;

capítols clars, pauciflors, formats per 2 verticils sempre separats, ornat

cada un d'ells d'un involucre curt, festonat, escariós; pcduncles axil•lars,

aparentment escapiformes; calze acampanat, subgibós a la base, glabre,

de 10 nervis; lacinies lanceolato-alcnades, un poc desiguals, 2 vcg. més

llargues que el tub; corol•la a la ti escariosa, el doble llarga que el calze;

llegum estipitada, bcqueruda, oblonga, contreta al mig, 2-sperma; llevors

lenticulars, escotades.

Geografia.— Pastures de les altes muntanyes: altures de Núria, Puigllançada i altres del

Cadí. = De Costabona a la Cerdanya (V'ay.); Cambredases (Bub.); serra de Benui i Bassivé,

després de Castanesa; Port de Benasc i Maladetta (Zett., Csta.); Vall d'Aràn (Llen.!); port de

la Bonaigua (Timb.); Pla de Beret, Tredòs (C. et S.).— Jul.-Ag.
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Trífolium élegans

692— T. élegans Savi.

(elegant; pel port de la planta.)

Perenne, rizoma fort, que produeix branques

de 2-3 dm., prostrato-ascendents o dretes,

plenes, no compressibles, glabres; fulles infe-

riors llargament peciolades, folíols trasovato-

cuneïformcs, molt nerviats, de marge quasi

totalment denticulato-cuspidat; estipules lan-

ceolato-alenades, flors rosades, proinptament

reflexes; capítols bastant grossos, snbglobulosos;

peduncles axil-lars, més llargs que les fulles;

calze acampanat, glabre, amb 10 nervis, de

lacinies desiguals, les 2 superiors un poc més llargues i separades per una sina

obtusa, I veg. més llargues que el tub; estàndard estriat, escotat, i veg. més

llarg que el calze; llegum exserta, oblonga, estipitada, 2-4-sperma, sense bec;

lievors lenticulars.

Geograjiii. — l'astures, vores de camps i camins: l'rals de la Cerdanya (\'ay.); Fonl de

Comptes, Monilluis, Escaldes (Gaut.).—Jul.

iV. B. Indubtablement pertany an aquesta espècie un exemplar incomplcri del Hb.

Costa recollit per Yay. a la Cerdanya pel Jul. de 1884.

693. —T. repens L.

(de répere, arrossegar-se; per les branques ra-

dicants.)

Sinonímia.— Ferratge bort; cast. trébol ras-

trero, blanco o de prado.

Vivaç, rizoma ramificat, amb branques

primes de 1-4 dm., radicants; fulles llatga-

ment peciolades, folíols obcordiformes o traso-

vato-escotats, denticulato-cuspidats, nerviats,

freqüentment tacats de blanc; estipules albo-

membranoses, vaginato-alenadcs; flors blanques

o albo-rosades, a la fi reflexes; peduncles axiliars limitats a la base del

tronc, ordinàriament més llargs que les fulles; capítols grossets, snbglobulosos,

multiflors, però bastant clars; calze glabre, amb 10 nervis, subilabiat; laci-

nies lanceolato-acuminades, les superiors iguals al tub. les inferiors més

Trifolium repens
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Trifolium palléscens

curtes; estàndard oblong, i veg. més llarg quo cl calze; llegum linear, cxserta,

sentada, 3-4-sperma; llevors subreniformes.

Geo^ra/ííi.—Comuna per prats i llocs herbosos des de la zona inferior fins al Pirineu.—

Abr.-Oct.

694— T. palléscens Schreb — T. gla-

reósum Schl.

(de palléscerc, grogucjar; pel color blanc

groguenc blanc rosat de Ics flors; glareosus,

de glarea, la grava, per la seva estació, al pe-

druscam de les altes muntanyes.)

Perenne, oespitosa, rizoma ramificat amb
branques primes, ajagudes, de 5-20 cm.; fulles

breument peciolades, folíols trasovats, trun-

cats o escotats, denticulats, nerviats, pubes-

cents pel revers; estipules àlbido-membranoses,

lanceolato-acuminades; flors d'un blanc groguenc

rosat, promptament reflexes; capítols multiflors, globulosos, petitets; pedun-

cles bàsico-caulinars, 1-3 veg. més llargs que cl pecíol; pedicels més llargs que

les lacinies del calze glabre, desiguals, lanceolato-acuminades, les superiors

més llargues que les inferiors i que cl tub; estàndard 3 veg. més llarg que el

calze; llegum oblonga, sm&síss/'/, no bonyeguda, z-s-perma^llevors subreniformes.

Geografia.— Pastures i pedruscam de les altes muntanyes: Vall d'Eine (Fouc. et Gaut.,

ex Rouy); Pir. Or. (Cosle).— Jul.-Ag.

695. —T. Thalii Viu.— T. caespitosum

Reyn.

(dedicat a Johann Thai, f 1583, metge de

Nordhausen i A. de la Sylva Hercynia, 1588;

caespes, caespitis, la jespa, per ser planta

cespitosa.)

Perenne, cespitosa, rizoma ramificat, bran-

ques de 5-10 cm., terminades en fascicles de

fulles i peduncles llargs, axil•lars; fulles llar-

gament peciolades, folíols el•líptics, petits,

truncats o escotats, denticulato-cuspidats, amb
nervis bastant sortits; estipules àlbido-mem-

branoses, subvaginato-lanceolato-alenades; flors rosades, dretes; capítols

Trifolium Thalii
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mitjans, globulosos; peduncles ordinàriament radicals, cl doble llargs que cl

pecíol; calze glabrc, de lo nervis; lacinics desiguals, lanceolato-linears, les

superiors un poc més curtes que el tub; estàndard almenys el doble llarg

que el calze, llegum oblonga, stibsessil, no bonyeguda, 2-3-sperma; llevors

subreniíormes.

Geograjia.—Pastures i pedruscam de la regió alpina: Abondant a Núria.= La Cerdanya

i Vall de Prais-Baiaguer (Gaut.); Setcases, \'all d'I•line, Port de Benasc (Bub.); Viella

(Csta.); Arliga de Lin, Pumcro, Marimanya, Monigarri, \cnialló, valls de Juela i de Ba-

nos(Timb.); Port de Pallars (Llen.l).—.lul.Set.

696. —T. laevigatum Desf. — T. stri-

ctum Waldst. et Kit.

(de laevis, llis; per la absència de tement de

la planta; strictus, pels troncs drets i rígids.)

Anual, tronc de 5-25 cm., dret, glabre,

simple o ramificat; fulles inferiors llargament

peciolades, amb folíols petits, trasovats, les

superiors curtament peciolades, amb folíols

lanceolato-linears, tots marcadament venosos,

serrulato-cuspidats, amb les dents ctirvato-

glandulíleres; estipules grans, àlbido-membra-

noses, dentato-glanduloses, vaginato-ovades;

dretes, capítols subglobulosos, espessos, terminals,

axiliars; peduncles drets, forts, estriats, tan llargs com les fulles o més;

calze fructífer turbinat, glabre; lacinies linear-acuniinades , quasi iguals, a la

fi obertes, poc més curtes que el tub; estàndard poc més llarg que el calze;

llegum exserta, subglobulosa, 2-sperma; lleN^ors ovoides.

Geografia. — Pastures i costes graniíico-arenoses:

Montseny, prats de Sta. Fe, S. Hilari; Guilleries; a la

serra del Coll.=S. Marçal, Viladrau, Guilleries, Massa-
nei de Cabrenys, La Junquera, Cantallops (Vay.); Pla

de les Arenes, Espinelbes (Masf.).— Maig-Jul.

.V. B. La var. rachiticum Csta.. més que una va-

rietat sembla una variació pròpia de terres molt magres.

697. — T. nigrescens Viv.

(de nigréscere, ennegrir-se; pels folíols freqüent-

ment tacats de negre.)

Triíolium laevigatum

flors rosades, petites.

Trifoltum nigrescens

Anual, tronc de 1-3 dm., prostrato-difús,

glabre; fulles petites, les inferiors llargament
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peciolades; folíols trasovato-cuneïformes, truncats o escotats, semilato-

cuspidats a la part superior, nerviats, freqüentment tacnís de negre; estipules

lanceolato-alenades; flors blanques, promptament reflexes; capítols globu-

losos, ciarets; peduncles més llargs que les fulles, calze glabre, lacinies

lanceolato-acuminades, desiguals, rccorbades després de l'antesi, les superiors

iguals al tub; estàndard plegat, 1-2 veg. més llarg que el calze; llegum li-

near, sentada, bonyeguda, fistonada a la sutura superior, 3-4-sperma; llevors

globuloses.

Tritolium parviflórum

Geogra/fa.— Prats i llocs herbosos, principalmenl del litoral: Cadaqués, no escàs a Pori-

lligat; Castelló d'Empuries; Empalma, Sils, Vidreres, St. Hilari i Guilleríes,=Vich (Masf.);

Massanet de Cabrenys, Olot, Maiïi, Figueres, Roses (Vay.); riera de Osor, r.(Cod.); Girona,

Banyuls (Bub.).— Maig-Juny.

698. —T. parviflórum Ehrh.

(de parvus, petit, i flos, fióris, la flor; per les

flors i capítols petits.)

Anual, tronc de 1-3 dm., prostrato-ascen-

dent, glabre, ramificat; fulles llargament pe-

ciolades, folíols de les inferiors trasovats, els

de les superiors oblongo-cuneïformcs, forta-

ment nerviats, denticulato-cuspidats; estipules

àlbido-membranoses, ovato-acuminades; flors

rosades o blanquinoses, capítols globulosos,

petits, densos; peduncles axiliars, groixuts,

rígids, els inferiors més llargs que el pecíol;

calze glabrescent, lacinies linears alenades, itwlt desiguals, a la fi reflexes,

les superiors més llargues que el tub; estàndard no escotat, ovato-cuneï-

forme, més curt que les lacinies superiors del

fvTx? calze; llegum inclosa, ovoide, 2-sperma; llevors

ovoides.

Geografia. — Pastures i vores dels camps: la Cer-

danya (Compy.); regió subalpina de la Cerdanya, entre

Sallagosa, Angustrina, les Escaldes i Puigcerdà (Gaut.);

Pir. Or. (Coste).— Maig-Jul.

699.— T. cernuum Brot. -^ v Perrey-
mondi Rouy. — T. Perreymondi G. G.

(llatí cernuus, capbaix, per les seves flors a la
TrifoUum cernuum
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/í reflexes; dedicat a Jean Honoré Perreymond, 1794-1843, A. de aPlantes

pfianérog. qui croissent aux env. de Fréjus.)

Anual, troncs de 5-40 cm., ajaguts, rodons, glabres, poc ramificats, fis-

tulosos; fulles llargament peciolades, folíols ovato-cuneïformes, fortament

nerviats i denticulats per tot el marge; estipules àlbido-membranoses, lan-

ceolato-acuminades; flors rosades, molt petites, a la fi reflexes; capitols glo-

hulosos. de 8-15 flors, clars; peduncles axiliars, capil•lars, flexuosos, tots

molt més curts que els pecíols; calze glabrescent, de lacinies alenades, poc

desiguals, a la fï reflexes, les superiors un poc més llargues, quasi iguals

al tub; estàndard un poc estriat, profundament escotat, amb una punta al

fons de l'escotadura, igual al calze poc viés llarg; llegum ohlonga, sentada,

inclosa, ni bonyeguda ni fistonada a la sutura inferior, 3-sperma; Uevors

ovoides.

Geografia.—Pastures i vores de camins: Vall d'Eine, de les Nou-forus(Compy., ex Vay.);

Vall d'Eine i Testa-de-Buch (Soyer-Willemet, ex G. G.); muntanya de Rocabruna a Evesca;

Freji5s (Perreymond, ex G. G. el Rouy).— Maig-Jul.

700— T. glomeràtum L.

(glomeratus, de glomus, glómeris, el glomèrul

.

per la seva inflorescència en capítols petits,

densos i globulosos.)

Anual, tronc de 1-3 dm., ajagut o ascen-

dent, glabre, ramificat; fulles inferiors alternes.

llargament peciolades, les superiors curtament

peciolades, oposades; folíols trasovato-cuneï-

formes, molt iiorviats, seiTulato-cuspidats en

tota la part superior; estipules àlbido-membra-

noses, ovato-acuiTii nades; flors rosades, molt
1

petites; capítols globulosos, axiliars, petits,

multiflors, densos, scntats. disposats a tota la llargada del tronc; calze

glabre, lacinies quasi iguals, ovato-aristades, ynerves, reticulades, subaiu-icu-

lades a la base, a la fi recorbades; estàndard ovato-oblong, més llarg que

el calze; llegum ovoide. inclosa, obliquament mvioronada, 1-2-sperma; llevors

lenticulars, escotades.

Geografia.— Pastures, terres de conreu, vores de camps i camins: Al litoral, Vallès, W-
dreres, Si. Hilari, Serra del Coll a les Guilleries.=Vich (Masf.); Ribes, Queralbs, .-^guliana,

Batet, Maià (Vay.l); de Seva a Viladrau (Trem.!); Empordà (Sen.); la Sel)era(Cod.).— Maig-

Juny.

Trífolium glomeràtum
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Trifolium suffoc&tum

Lleguminoscb. G. 179. -Trifolium.

701. — T. suíTocàtum L.

(de suffocarc, aufcgar acugular, pels seus

petits eapttols estretament aglomerats a la base

dels troncs i migtapats per les estipules foliars.)

Anual, cespitosa, subacaule, glabrescent;

fulles llargament peciolades, totes alternes;

íolíols petits, trasovato-cunoïformes, truncats

o escotats, bastant ncrvdats, enters a la base,

serrulats a la part superior; estipules àlbido-

membranoses, ovato-acuminades; flors blanques,

molt petites (4 mm.); capítols ovoides, petits,

pauciflors, aglomerats a la base dels troncs;

lacinies calicinals lanceolato-acuminades, 3-nerves, iguals al tub, a la fi

recorbadcs: estàndard trasovat, apiculat, més curt que el calze; llegum

uvoide, obliquament mucronada, 1-2-spcrma; Uevors subreniformes.

üeo^;-<i/íí7.— Prais secs i àrids: Terrassa, r.; Monlcada; no escassa als sorrals de can Tu-
nis. = Comuna cap a .^ramprunyà (Sen.!); Cadaqués, la Selva, S. Feliu de Guí.xols (Vay.);

Ceret, Perthús (Bub.). - Maig-J uny.

702.— T. montànum L.

(de móns, montis, la muntanya; per la seva

estació.)

Vivaç, rizoma gruixut, tronc de 1-4 dm.,

dret o ascendent, simple, pubescent, blanqui-

nós, estriat; fulles totes alternes, les radicals

llargament peciolades; íolíols ovato-eliíptics,

fortament nerviats, serrulato-cuspidats per

tot el marge; estipules lanceolato-alenades;

flors blanques, a la fi reflexes; capítols ovoi-

des, espessos; peduncles llargs, rígids, pubes-

cents, axiliars, terminals; calze pubescent,

amb 10 nervis; lacinies poc desiguals, lanceolato-acuminades, dretes, l'infe-

rior igual al tub; estàndard obtús o escotat, el doble llarg que el calze;

llegum ovoide, pubescent, i-sperma; Uevor subreniforme, llisa.

Geo^ra/ia. — Pastures seques de les muntanyes: Ribes, Queralbs; al Bergadà. = Vich

(.Masf.l); Ripoll (Salv.!); Tragurà, Puigsacalm, Collfret (Vay.!); Collsacabra (Csta.); la Cerda-
nya, Valls d'Eine i de Lló(Gaui.); Corbera, pr.de l'Estany, Marlés, Espunyola (Puj.C); comú
a la Vall d'Aràn (Llen.); Salardú (C. et S.); vall de Juela, Bonaigua (Timb.).—Maig-Agost.

Trifolium montànum
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Trifolium ochroleucum

Llcguminoses. G. i79.-Tri£olium.

703— T. ochroleucum L.

(grec wxpóXsuxoç, blanc groguenc, pel culor de

Ics flors.)

Vivaç, rizoma fort, tronc de 1-4 dm., tis-

ccndent, pelut, grisenc; fulles inferiors llarga-

ment peciolades, les superiors sentades, opo-

sades; folíols de les primeres trasovato-escotats,

els de les segones oblongo-obtusos, tots blans,

pubescents. molt nerviats, quasi enters; esti-

pules molt llargament lanceolato-aristades; floi-s

fl/èo-grogMC/í^Mís, dretes; capítols ovoidcs, grans,

terminals, sentats o curtament pcdunculats;

calze pelut, amb 10 nervis i la gorja tancada per 2 callositats; lacinies

lanccolato-aciiminades, 3-nerves, pestanyoses, l'inferior a la fi reflexa, el doble

llarga de les altres i més que el tub; estàndard lanceolat, truncat o escotat,

3 veg. més llarg que el calze; llegum ovoidc, dehiscent per im opèrcul,

i-sperma; llevor ovoide, lluent.

Gco^'iafUi. — Boscos i pastures àrides: Des de les muntanyes del litoral a S. Llorenç del

Munt, a rUbach, Montserrat, Berga, el Cadí, Montseny, Montsoli, Guillerics, Ribes i Que-

ralbs. = Muntanya del Mont, Rocacorba, Coral, Olot, Vidrà (Vay.!), Vich (Masf.!). Espu-

nyola, Ardèvol de la Segarra (Puj. C); la Sellera (Cod.); Viclla, Salardú, Montgarri, Aigua-

moix (Llcn.).— Abr.-Jul.

704. — T. rubens L.

(de rubeo, cnvermellir-sc
,

per Ics flors ver-

melles.)

Sinonimia. — Cast. pie de liebre mayor.

Perenne, rizoma curt i fort, que produeix

troncs de 2-6 dm., drets, robustos, rígids,

glabres; fulles curtament peciolades, les su-

periors oposades, amb els pecíols totalment

soldats, amb les estipules molt dilatades;

folíols oblongo-lanceolats, coriàcis, totalment

serrulato-cuspidats, amb els nervis ben mar-

cats, diverses veg. bifmTats, però apcncs anastomosats; estipules grans,

herbàcies, llargament soldades al pecíol, lanceolato-dentades; flors ver-

melles, dretes; capítols grans, cilíndrico-oblongs , terminals, densos, solita-

ris geminats, curtament pedunculats; calze amb 20 nervis, tub glabre,

Trifolium rubens
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pdut i obert a la gorja; lacinies pestanyoscs, l'inferior sclàcia, 3-4 vcg. més

llarga que Ics altres i cl doble que el tub; estàndard ovato-obíús, més

llarg que la lacinia inferior del calze; llegum ovoide, bivahii; llevor

ovüide, llisa.

Geografia. — Boscos i cosiesargilioso-calices: Des de la zona inferior a la superior sense

ser comuna; S. Fost; la Costa de Montseny; St. Hilari; Ics Guillcríes; Ribes.= Vicli (Masf.);

N.* S.'' del Mont, Rocacorba, Olot, Queralbs (Vay.); la Sellera (Cod.); la Cerdanya, les Es-

caldes (Gaut.'i; prats de Viella, a la \'all d'Aran (Llen.l).—Juny-Ag.

705.— T. medium L.

(probablement per la magnitud dels seus capí-

tols, compresa entre cl pratense i cl rubcns.)

Vivaç, rizoma llarg, prim, cundidor, que

' produeix troncs de 1-4 dm., ajaguts o ascen-

dents, flexuosos, simples o ramificats; fulles

bastant llargament peciolades, les superiors

oposades; folíols eliíptico-oblongs, poc con-

sistents, amb nervis bifurcats, no anastomo-

sats, glaucescents pel revés, íntegro-pestanyo-

sos; estipules llargament soldades al pecíol,

lanceolato-acuminades; flors purpurines, dretes;

capítols grans, subglobulosos , terminals, solitaris o geminats, generalment

pedunculats; calze de tub glabrescent, amb 10 nervis, obert i pelut a la

gorja; lacinies pestanyoscs, setàcies, desiguals, dretes, l'inferior i veg. més

llarga que el tub; estàndard el•líptic, 1-2 veg. més llarg que el calze;

llegum ovoide, bivalva; llevor ovoide, llisa.

Trifolium medium

Geografia.— Boscos i costes' calcàries: Santa Fe de

.Montseny, St. Hilari, Montsolí; vall de Ribes. = Vich,

r.; Vilalleons i falda del Montseny (Masf.!); Olot, Que-

ralbs, la Cerdanya, Balet (Vay.); Pla de Pons, de Prats

de Molló (Lap.); la Presta (Gaut.); Vall d'Aràn; boscos

de Baricauba (Llen.l).— Juny-Ag.

706.— T. pratense L.

(de pratum, el prat prada, per la seva es-

tació.)

Trifolium pratense

Sinonimia.-

bol de prado.

-Trèvol, ferratge burd; cast. trc-
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Perenne, rizoma vertical, que produeix troncs drets o ascendents, cs-

triats, simples o ramificats, peluts o glabrescents; fulles inferiors llar-

gament jM-ciolades, les superiors subsèssils, oposades; íolíols ovato-cllíptics,

freqüentment maculats, blans, subíntegro-pcstanyosos; estipules ovato-alena-

des. Ics superiors molt dilatades^ flors purpurines, rarament blanquinoses;

capítols grans, sidiglohitlosos, terminals, solitaris o geminats, subsèssils,

semiinvolucrats per les estipules de les 2 fulles florals; calze de tub pelut,

amb 10 nervis; gorja tancada per im anell callós, lacinies sciàcies, pcstanyoscs,

desiguals, l'injcrior i vcg. més llarga que cl tub; estàndard oblong, truncat,

I \'eg. més llarg que el tub; llegum ovoide, dehiscent per un opèrcul; llevor

uvoide, llisa.

Raça T. bradeàtum Schoubs.— Troncs llargs, prims; folíols grans, esti-

pules superiors molt dilatades, flors grans, lacinia inferior del calze arque-

jada, corol•la rosada, molt més llarga que el calze.

Geografia .—PTa.\.s i llocs herbosos: des del litoral fins al Pirincu.

La raça T. bracíéalum Sclwusb. a Cadaqués.= Barcclona (Treni.!).—Abr. -Oci.

707. — T. subterràneum L.

(sota terra, pels pedunclcs fructífers freqüent-

ment enfonsats.)

Anual, tronc de 3-30 cm., ajagut, estès ea

cercle, pelut, estriat; fulles llargament peciola-

des, folíols amples, obcordiformes, subdenticu-

lats a l'àpex, pubescents, a veg. amb taques

negres; estipules membranoses, ovato-agudes;

flors blanques, estriades de rosa, reflexes,

2-5 fèrtils i diverses estèrils apètales que reco-

breixen les fèrtils formant capítols globulosos

llargament pedunculats, aplicats a terra o cn-

fonsats; calze de tub glabre, sense nervis, obert a la gorja; lacinies pcsta-

nyoses, sciàcies, dretes, a la fi obertes, quasi iguals, tan llargues com el

tub, el fructífer romput per la llegum; estàndard el•líptic, escotat, i veg.

més llarg que el calze; llegum inclosa, subglobulosa, i-spenna; llevor lenticu-

lar, negra, llisa, relativament gran.

Trifolium subterràneum

Geografia. — Pastures i prats secs: Terrassa, r.; cordillera litoral, al peu del castell

d'Aramprunyà.=Turons pròxims a Barcelona (Csia.); Vich (Masf.); Taradell (Puigg.!); Tor-

dera (Llen.!); comuna a la Sellera (Cod.); Sia. Coloma de Farnés, Pla de la Pinya, Moni-

soli (Vay.),- Empúries, Cadaqués (Trem. in Hb. Cad.); Vall d'.Xràn (Lap.).—Maig.
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708— T. scabrum L.

(llatí scabi-r, aspre, pel calze fructífer coriaci

de lacinies rígides i espiniiloses.)

Anual, tronc de 5-30 cm., prim, prostrato-

ascendent, ramificat, pelut, angulós; fulles

inferiors llargament peciolades i curtament les

superiors, folíols coriacis, trasovats els de les

primeres, els de les segones oblongo-cuneïfor-

mes, denticulato-pestanyosos, amb els nervis

laterals lleugerament recorbats; estipules lan-

ceolato-acuminades, pestanyoses; flors blanques,

petites, persistents; capítols ovoides, pauciflors,

atenuats a la base, axil•lars, sentats, nombrosos; calze coriaci, amb 10 nervis,

de tub oblong, pelut, tancat a la gorja per 2 callositats; lacinies rígides,

espinuloses, a la fi reflexes, l'inferior més llarga que el tub; corol•la més
curta que el calze, estàndard obtús; llegum i llevor ovoides, aquesta rossa.

Geografia. — Pastures seques i llocs àrids: Comuna des de la costa fins a Ribes; al Va-
llès, Penedès, Bages, Figueres. =Tarragona (Wbb.); Girona (Bub.); Vich (Masf.); Cadaqués,
la Garrotxa, Olot, als Pirineus (\'ay.).— Abr.-Juny.

Trifolíum scabrum

709. — T. striàtum L.

(striatus, que té ratlles, referint-se als 10 ner-

vis que presenta el calze.)

Anual, d'un verd clar, tronc de 1-4 dm.,

prim, dret o ascendent, ramificat, cstriat, pe-

lut; fulles inferiors llargament peciolades, les

superiors curtament; folíols de les primeres

trasovato-truncats o escotats i els de les sego-

nes oblongo-cuneïformes, obtusos, denticulats;

estipules oblongo-acuminades, pestanyoses;

flors rosades, petites, molt caduques a la

maturitat; capítols ovoides o bé oblongs,

petits, solitaris geminats a l'àpex del tronc i de les branques; calze

ovoide, pelut, el fructífer un poc ventrut, de 10 nervis, gorja oberta;

lacinies alenades, quasi iguals, rígides, glabrescents, l'inferior quasi igual al

tub; corol•la igual al calze, luia mica més llarga; estàndard oblong, escotat;

llegum ovoido-comprimida, llevor el•lipsoide, llisa, vermellosa.

P clongàíum Lofac— Troncs de 2-5 dm., branques llargues, capítols

oblongo-cilíndrics, calze quasi igual a la corol•la.

Trifolíum striàtum
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Geografia.—Terres àrides i silicio-graniliques: St. Llorenç del Muní, r.; Gualba, Mont-

seny, des del Gorg negre a S. Marçal; abundant a St. Hilari, Montsol! i Guilleries; Queralbs,

cap a la font de la Ruïra.= Castanyadell (Masf.); Camprodon i comarca d'Olot, Cadaqués,

la Selva, la Garrotxa, Sta. Coloma de Farnés, Ribes (Vay.); Vall de Bohi, cap als Pir. cen-

trals (Gonz.l); Viella (Llen.!).

La 3 elongàtum Lojac— T. leniiijlorum Ten., a les Guilleries i St. Hilari. = La Sellera,

Osor, r. (Cod.!).— .Maig-Jul.

N. B. A judicar per les formes intermitges observades a St. Hilari i a les Guilleries ens

sembla una varietat poc consistent.

710.— T. Boccónei Savi. — T. collí-

num Balb.

(Dedicat a Paolo Boccoiic, A. de Icones et

descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Me-

litae, (ialliae et Italiae, 1674; coUinus, de

collis, costeta o tuionet, per l'estació de la

planta.)

Anual, tronc de 1-2 dm., dret o ascendent,

ramificat, piloso-pubescent; fulles superiors

curtament peciolades, foliols trasovats tra-

sovato-cuneïformes, denticulats a l'àpex, amb
els nervis laterals drets; estipules lanceolato-

alenades, pestanyoses; flors rosades, petites, que es desprenen difícilment a la

maturitat, en capítols oblongs, sentats, solitaris o els terminals geminats i

desiguals; calze cilíndric, de 10 nervis, pelut, obert a la gorja; lacinies lan-

ceolato-alenades, desiguals, negroses, connivents després de l'antesi, l'infe-

rior quasi igual al tub; corol•la igual al calze, estàndard oblong, arrodonit

o truncat; llegum i llevor ovoides, aquesta llisa, groguenca.

Trlfolium Boccónei

Trifoltum ligústicum

Geografia. — Terres silicies, àrides: Terrassa, vora

esquerra del torrent de can Carbonell, r.= La Sellera.

r. r. (Cod.!); St. Climent (Sen.!); boscos de Campmany,

la Junquera (Vay.); Cadaqués (Trem.); S. Pol, S. Feliu

tie Guí.\ols (Bub.); Montsant (Puj. J.). — Març-Juny.

711.— T. ligústicum Balb. — T. gemel-

lum Savi.

(LigListicus, de la Liguría, regió de l'Italia,

per la seva habitació; gemellus, bessó, pels seus

capítols amb freqüència geminats.)

.Inital, tronc de 1-4 dm., prim, dret o difi'xs.
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ramificat, angulós, pelut; fulles pecioladcs, íolíols trasovats, truncato-den-

ticulats, pestanyosos, amb els nervis laterals rectes; estipules lanceolato-

acuminades, flors rosades, petites; capítols ovoido-oblongs, nusos a la base,

freqüentment gcmí)iats, l'un axil•lar, llargament pcdimculat i l'altre terminal,

subsèssil, aparentment axil•lar; tub del calze trasovoide, amb lo nervis,

pelut; gorja callosa, tancada; lacinies quasi iguals, triangular-setàcies, pesta-

nyoses, més del doble llargues que el tub, a la fi divergents; corol•la més
curta que el calze, estàndard escotat, llegum ovoide, llevors globuloses,

escotadcs, llises.

Geografia. — Llocs àrids i arenosos; Girona, a S. Mani Sapresa (Cod.); St. Climent

(Sen.!); Pir. Or. (Rouy); Coiliure (Caut.); Banyuls (Lap., Bub., Gaut.).—Maig-Juny.

712.— T. arvénse L.

(arvensis, del camp, cultivat, per la seva estació.)

Sinonimia .

pie de liebre.

Peu de llebre; cast. lagopo o

Trifolium arvénse

Anual bienal, tronc de 5-30 cm., dret

difús, prim, pubescent, blanquinós o vermellós;

fulles inferiors i caulinars curtament peciola-

des, les superiors sentades; folíols de les pri-

meres trasovato-cuneïformes, escotats o den-

ticulats, els de les últimes linear-oblongs, mu-
cronats; estipules linear-alenades; flors blan-

quinoses rosades, molt petites; capítols ovoides o bé oblongs, solitaris,

pedunculats, piloso-sedosos; calze fructífer de tub subglobiilós, pelut; gorja

peluda, no callosa; lacinies sctàcies, plumoses,

quasi iguals, a la fi obertes, més llargues que
el tub; estàndard estret, obtús, més curt que
el calze; llegum ovoide, llevor esfèrica; planta

polimorfa.

Geografia. — Llocs secs i arenosos: Comuna des del

litoral a les Guilleríes i valls pirenenques.— Maig-Ag.

713. —T. angustifolium L.

(angustus, estret, i folium— aquí adjectivat—
Trifolium anguMIfSlium i, jj l i i t' i > i

julla, pels foltols linears.)
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Sinonímia.

chas.

G. i79.-Tníolium.

Fenc bord; cast. pie de liebre mayor de hojas estiv-

Anual, tronc de 1-4 dm., dret, rígid, robust, cobert de pèls aplicats, es-

triat, ramificat; fulles curtament peciolades, les superiors subsèssils, alter-

nes; folíols linears o lanceolato-linears, aguts, enters; estipules llargament

soldades al pecíol, linear-alenades, pestanyoses; flors rosades, petitetes; capí-

tols grans, oblongo-cilíndrics, solitaris, terminals, pedunculats; tub del calze

fructífer cònic, piloso-sedós; gorja callosa, lacinies linear-alenades, rígides,

plumoses, a la fï obertes, poc desiguals, l'inferior més llarga que el tub; es-

tàndard lanceolat, agut, poc més llarg que ?1 calze; llegum ovoide, apicu-

lada, bivalva; Uevor globulosa, llisa.

Geografia. — Llocs àrids, terres incultes, vores de camins: comuna des del litoral fins a

Ribes, Queralbs, Olot i Guilleries.—Maig-Juny.

714. — T. Lagópus Pourr.

(grec XaYtóç, llebre, i :toóç, peu, pel tontcut ton

del calze fructífer i quasi de tota la planta.)

Sinonímia.— Peu de llebre, peu de rata;

cast. pie de liebre.

Anual, d'un verd cendrós, tronc de 5-20 cm.,

dret, un poc flexuós, gruixudet, ramificat,

piloso-llanut; fulles peciolades, folíols traso-

vato-cuneïformes, els de les inferiors escotats,

amb els nervis laterals rectes; estipules grans,

especialment les de les fulles superiors, ovato-

acuminades; flors alborosades, petites; capítols oblongo-cònics, grandets,

solitaris o geminats, i aleshores l'un axillar, llargament pedunculat, i

l'altre terminal, subsèssil; calze pelut, de tub ovoide i el fructífer subglobulós,

amb 10 nervis i la gorja tancada per 2 callositats; lacinies molt desiguals,

alenades, rígides, llargament plumoses, l'inferior quasi el doble llarga que

el tub; corol•la apenes més llarga que el calze, estàndard linear-oblong,

agut; llegum i Uevor ovoides, aquesta xagrinada.

Trifolium Lagópus

Geografia.— Llocs àrids granitico-pizarrosos: S. Marçal del Montseny. Si. Hilari i .Mont-

soli. = Espluga de Francolí (Llen.l); N'ich, r. (Masf.l); entre Seba i Viladrau (Puigg. c.x III1.

Csta.); les Guilleries, Campmany, la Junquera, Massaneí de Cabrenys i de la Selva, Seu

d'Urgell, Requesens (Bub.); la Bajol (Bolós).—Maig-Juny.
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715. — T. incarnàtum L.

(incarnatus, color de carn, pel que presenten

Ics flors.)

Sinonimia.

cncarnado.

Fe, herba fo, fenc; cast. trébol

Trifolium incarnàtum

Anual, tronc de 2-5 dm., dret, robust,

pelut, simple o poc ramificat, d'entrenusos

molt llargs; fulles inferiors llargament peciola-

des, folíols amplament ovato-cordiformes,trun-

cato-denticulats, pubescents; estipules vagina-

to-membranoses, ovato-obtuses, dentades; flors

encarnades, rarament blanquinoses; capítols grans, oblongo-cònics o cilíndrics,

solitaris, terminals, llargament pedunculats; tub del calze fructífer ovoidc,

pelut, amb la gorja oberta; lacinies linear-alenades, setoses, quasi iguals i

més llargues que el tub; estàndard oblong, apiculat, poc més llarg que cl

calze; llegum bivalva, llevor ovoide, gran, lluent.

[3 Molinerii DC.— Flors blanquinoses o rosades.

Geografia.— Prais i terres de conreu: Cultivat i subespontani al Vallès, i especialment a

St. Hilari, Montsoli, les Guilleríes, Olot i Empordà.= La Garrotxa (Vay.); Perthus, Pir. Or.

(Bub.).

La 'i Molinerii DC.— T. Molinerii Balb., a St. Hilari. =Sagaró (Vay.).—Maig-Ag.

716.— T. diffusum Ehrh.

(diffusus, estès, pels troncs freqüentment difusos.)

Anual, troncs de 2-4 dm., drets o ascen-

dents, freqüentment difusos, pubescents; fulles

totes 3-foliolades, folíols trasovats, blans; es-

tipules llargament acmninades, les de les fulles

florals poc dilatades; flors vermelles, capito's

globulosos, bastant grossos, terminals, solitaris,

sentats o subsèssils, involucrats per les estipu-

les de les fulles florals; tub del calze fructífer

ovoide, pelut, amb 10 nervis; gorja tancada

per 2 llavis calloses, lacinies alenades, pesta-

nyoses, 3-nerves a la base, poc desiguals, 2 veg. més llargues que el tub;

corol•la igual al calze o poc més llarga, llegum petita, transversalment

dehiscent, 2-sperma; llevors rodones, no escotades.

Geogra/ía.— Prats i reguerols: Barcelona i Cadaqués (Csta. ex Hb.); cap a Grasolet, Sal-

des, del Bergadà (Compri., ex Hb. Csta.); Pir. Or. (Csta., Rouy); Soreda (Conil).—Juny-Ag.

Trifolium diffusum
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717. — T. hirtum All. — T. híspidum
Desf.

(hirtus, híspidus, pelut, pels pèls rossos, blans

i oberts que cobreixen el tronc.)

Anual, tronc de 1-3 dm., dret o ascendent,

ramificat, amb les branques esteses o erectes,

cobert de pèls rossos, blans i oberts; fulles

peciolades, menys la superior, que és sèssil o

subsèssil; íolíols trasovato-cuneïformes, dcnti-

culats, amb els nervis ben marcats, rectilinis,

bifurcats; estipules piloses, nervudfes, lanceola-

to-setàcies, les de les fulles florals molt dilatades;

llors purpurincs, capítols globulosos, grans, terminals, solitaris, sentats, in-

volucrats per les estipules de 2 fulles florals, una d'elles sense folíols; tub

del calze fructífer obcònic, molt pelut, amb 20 nervis; gorja oberta, lacinies

setàcies, plumoses, rígides, quasi iguals, 2 veg. més llargues que el tub; estàn-

dard lanccolato-acuminat, quasi el doble llarg que les lacinies del calze;

llegum i llevor ovoides, aquesta grosseta, bnma, llisa.

Geografia. — Llocs àrids i pedregoses: Cordillera litoral; al Valies, Terrassa, St. Hilari,

r.=Castelldefels, S. Sadurní, Porreda, Falset (Csta.); Vich (Masf.); S. .Marçal, Massanet de

Cabrenys (Vay.); la Sellera, r. (Cod.l); Roses, Cabanes (Sen.); Prades (Lap.).—Maig-Jul.

Trifolium hirtum

718.— T. Cherléri L.

(dedicat a Joan Enric Clierler (1570-1610),

metge de Mònipelgard, parent i col•laborador de

J. Bauhin.)

Anual, tronc de 4-12 cm., ajagut o ascen-

dent, simple diftis, cobert d'abundants pèls

blans, estesos, a la fi rossos; fuUes totes pecio-

lades, la superior afila; folíols trasovato-cuneï-

formes, emarginato-denticulats, blans, pubes-

cents, amb els nervis molt marcats; estipules

caulinars ovato-lanceolades, agudes, les de les

3 fulles florals molt dilatades, les de la superior

orbiculars; flors blanquinoses, capítols mitjans, globiiloso-deprimits, terminals,

solitaris, sentats, amplament involucrats per les estipules de les fulles florals,

molt caducs; tub del calze obcònic, amb 20 nervis, pelut; gorja oberta, la-

cinies setàcies, plumoses, quasi iguals, dretes, a la fi obertes, i veg. més

Trifolium Cherléri
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llargues que'l tub; estàndard oblong, més curt que'l calze; llegum bivalva,

Uevor ovoide, llisa.

Geografia.—Boscos i llocs àrids i arenoses: Comuna al Vallès; Baix limpordií, Si. Hilari,

Figueres. = Abundant a Cadaqués (Trem.!); Campmany, Roses, Massanci de Cabrenys,

l.ladó, Requesens (Vay.l; Llers, Cantallops, Cabanes (Sen.).—Maig-Juny.

719.— T. stellàtum L.

(de stclla, estel estrella, per les lacinics del

calze fructífer esteses en furma d'cslel.)

Sinonimia.— Trifol estrellat; cast. trcbul

estrellado, hopo de cabrillas.

Anual, tronc de 5-25 cm., dret o ascendint,

ramificat, cobert de pèls estesos, blans, blancs,

a la fi rossos; fulles inferiors llargament pecio-

lades, les superiors sentades, totes alternes;

folíols petits, ohcordato-cuneïformes, àçniícwhxis,

piloso-pubescents; estipules ovato-obtuses, den-

tades; fiors albo-rosades, capítols globulosos, terminals, solitaris, llargament

pedunculats; tub del calze acampanat, amb 10 nervis, piloso-sedós; gorja

tancada per llargs pèls llanosos, lacinics lanceolato-acuminades, iguals, dre-

tes, acrescents, esteses en estrella a la maturitat, glabres per dintre, 3-nerves

i reticulato-venoses, i veg. més llargues que'l tub; estàndard lanceolat, agut,

quasi igual al calze; llegum bivalva, llevor ovoide, grossa, llisa.

Geografia.— Camps, vores de camins i llocs àrids: Comuna pel litoral i al Vallès.= Lla-

dó, Besalú, Fornell (Vay.).— >\br.-Maig.

Trifolium stellàtum

mm

Trifolium lappÀceum

720.— T. lappàceum L.

(de lappa, pels capítols erissats; efecte de les

pestanyes esteses i rígides de les lacinics del

calze fructífer, que recorda aquella planta com-

posta.)

Anual, tronc de 1-3 dm., dret o ascendent,

prim, ramificat, amb les branques divaricades,

un poc pelut o glabrescent; fulles inferiors

llargament peciolades, les superiors subsèssils;

folíols oblongo-CHueiformes, truncato-denticu-

lats, ncrviats, pubescent-pestanyosos; estipules
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lanceolato-acuminades, pestanyoses; flors albo-rosades, capítols subglobu-

losos, grossets, terminals, solitaris, pcdunculats, criçats; tub del calze

acampanut, glabre, amb 20 nervis; gorja molt oberta, peluda, lacinics lan-

cc'olato-alenades, pestanyoses, quasi iguals, 5-nervcs a la base, més llargues

que'l tub; estàndard oblong, quasi igual al calze; llegum bivalva, Uevor

ovoide, llisa.

Geograjia. — Camps, vinyes i llocs àrids: Litoral, Valldoreix, Terrassa i altres llocs del

Vallès; Penedès. = Tortellà (Te.x.); Campmany, Lladó, Requesens, Salarsa, S. .\ndrcu del

Coll, Sagaró, Olot (Vay.), Cantallops (Sen.); Salardú, Montgarri (Timb,).—.\br.-Juny.

721. — T. marítimum Huds. — T. gla-

bellum Presl.

(per la seva estació als prats marítims; de gla-

ber, dimin. glabcllus; pel calze fructífer gla-

brescent.)

Anual, tronc de 1-4 dm., dret o ascendent,

ramificat, glabrescent; fulles inferiors llargament

peciolades, Ics superiors opíjsades, poc peciola-

des; folíols inferiors trasovato-escotats, els

superiors oblongo-cuneïformes, pbscurament

denticulats o mucronulats, tots glabrescents;

estíptiles linear-acuminades, flors albo-rosadcs,

capítols ovoides, petits, solitaris, terminals, generalment pedunculats; tub

del calze fructífer acampanat, glabrescent, amb 10 nervis; gorja tancada

per 2 llavis callosos, lacinies lanceolato-acuminades, rígides, 3-nerves a la

base, pestanyoses, desiguals, l'inferior més llarga que'l tub; estàndard

oblong, 2 veg. més llarg que'l calze; llegum bivalva, Uevor ovoide, llisa.

Gco^ra/ía. —Prats marítims: Prats i llocs herbosos de Castelló d'Lmpuries. = Figueres,.

rcmontant-se (ins a la Junquera, Dosquers, Agullana (Vay ); Banyuls (Bub.); Barcelona, can

Tunis (Sen.!).—Maig.

Trilolium maritimum
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Gènere i8o. —DORYCNIUM TOURN.

(Ho deriven de òópj, la llança, i zvicu, uniar, perquè amb el suc de la planta

hi fregaven aquella arma per emmaizinar-la (>.)

Flors blanques, amb la carena blavenca, petites, en capítols subglobii-

losos, clartts, terminals, axil•lars, llargament pedunculats; calze 5-dcntat,

subilabiat, ks 2 dents superiors més amples; corol•la caduca, estàndard

panduriforme, dret, atenuat en ungla ampla, ales soldades per davant, més

llargues que la carena encorbada i curtament bequeruda; estams diadelfes,

desiguals, els més llargs bruscament dilatats sota la antera; estil ascendent,

atenuat a l'àpex, estigma capitat; llegum ovoide, exserta, mucronada per

l'estil, glabra, 2-4-sperma, dehiscent per 2 valves no torçades; llevors glo-

buloses: plantes perennes, herbàcies o llenyoses a la base, de fulles 3-folio-

lades, estipules semblants als folíols enters.

^Tronc Uenyós, folíols que no arriben a i cm., obtusiúsculs; pedicels i

dents del calze més curts que'l tub, estàndard blanc, ales més cur-

tes que'l estàndard que no cobreixen totalment la carena, tacada

de negre a l'àpex; llegum molt obtusa . 722. D. suffruticósum.
^Tronc quasi herbaci, folíols de i cm. o més, aguts; pedicels i dents

del calze tan llargs com el tub, estàndard freqüentment rosat, ales

2 veg. més curtes que l'estàndard, que cobreixen la carena no ta-

cada a l'àpex; llegum subatenuada . 723. D. decumbens.

722.- D. suffruticósum Vill., subsp.

del D. pentaphyllum Scop., apud. Rouy.

(de sub i írutex, arbust; per ser un petit

arbust; pentaphyllum, de tcsvtk-, cinc, i (fó)-Àov,

fulla; pels tres folíols i les dugués estipules

semblants a ells, que figuren una fulla quin-

quéfoliolada.)

Sinonímia.— Botja d'escombres, socarri•lls;

cast. mijediega, bocha, socarrillo.

Dorycnium suffruticósum
Subarbust de 2-3 dm., molt ramificat, tor-

tuós, ajagut a la base, branques dretes, subes-

triades, cobertes de pèls abundants aplicats, folíols ianceolato-linears, obtii-

(1) Sembla que Ij nostra pUnta, inofensiva, no té re que veure amb la (ilanta dels antics.
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Lleguminoses. G. i8o.-Dorycnium.

siúsculs, a veg. subespatulats, atenuats a la base, piloso-sedosos, de menys
de I cm. de longitud; capítols de 6-15 flors, no unilaterals, de floració quasi

simultània; pcdicels iguals, tot lo més, a la vieitat del tiib del calze molt pelut;

dints del mateix ianceolato-agudes, i vcg. més curtes quc'l tub; estàndard

apiculat, ales més curtes i im poc més estretes que l'estàndard, que no

cobreixen totalment la carena blavenca, tacada d'un blau negrós a l'àpex;

llegum ovoide, molt obtusa, amb Ics sutures carenades; llombrígol do la llevor

igual a ^/^j de la sewa circumferència.

Geografia. — Boscos, marges i llocs àrids: Comuna des de la costa fins a Bagà, Ribes,

Urgell et alibi.^La. Garrot.xa, Olot (\'ay.).—Maig-Juny.

723. — D. decumbens Jord., raça del

D. gràcile Jord., subsp. del D. penta-
phyllum Scop., apud. Rouy.

(de decúmbere, inclinar-se, abocar-sc; fer les

seves branques decumbents.)

Troncs quasi herbacis, de 4-8 dm., decum-

bents, difusos, cstriats, amb pèls aplicats poc

abundants; folíols linear-lanceolats, de i cm. o

més, aguts; capítols de 10-15 flors, freqüent-

ment unilaterals, de floració successiva; pe-

dicels i dents del calze iguals al tub, poc

pelut; estàndard apiculat, freqüentment rosat;

ales 2 veg. més curtes i molt més estretes que l'estàndard, que cobreixen

totídment la carena blavenca i no tacada a l'àpex; llegum ovoido-oblonga,

subatenuada a l'àpex, mucronada de sutures im poc carenades; llombrígol

de la llevor igual a '/g de la seva circumferència.

Geograjla. — Prats, llocs humits o arenoses: Prat del Llobregat; prats de Salou; vores

del Segre a Lleida i a Menàrguens.= Pla d'Urgell (Csla.).—Juny-Ag.
A'. B. Nostre eximi Costa (Anales Soc. Esp. H. N., III, 2.°, 2i5), descriu una var. cón-

dican.s que té per principal caràcter ei presentar els fcliols oblongo-espatulats, cano-cendro-

sos. \a recollir la planta sense flor ap. de Tàrrega, pel Jul. de 1872. Ens sembla igual a la

que tenim recol•lectada d'ap. de Lleida i a Menàrguens, però que tal vegada té més afinitat

amb la D. suffrulicostim.

A la maiei.\a creiem que ha de referir-se la planta de les altures del Montserrat, conside-

rada, no sense grans reserves, per l'esmentat autor, com a D. gràcile Jord.. atribuïda per

Loscos a les immediacions de l'Aragó meridional.

Dorycnium Jordani
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Gènere i8i.— BONJEANIA RCHB.

(Dedicat per Reichenbach al botànic Joàn-Lluís Bonjean, 1780-1846, apotecari de Chain béry,

A. de la Flora de Savoya.)

Flors blanques o rosades, amb la carena negrosa, en capítols globulo-

sos, involucrats per una fulla floral sobre peduncles ordinàriament naés

llargs que les fulles; calze 5-fid, divisions quasi iguals, ascendents; estàndard

oblong-cuneïforme, atenuat en ampla ungla canaliculada; ales unides per

davant, més llargues que la carena quasi recta i obtusa; estams diadelfes,

estil ascendent, estigma capitat, llegum exserta, recta, glabra, inflada a la

maturitat, polisperma; llevors separades per un teixit cel•lular: plantes lle-

nyoses a la base, de fulles 3-foliolades, curtament peciolades, de folíols enters,

pecioluJats; estipules grans, foliacies, apenes adherides al pecíol, peciolulades.

I

Plantes de 2-5 dm., molt peludes, folíols oblongo-cuneïformes, estípu-

I
les molt més llargues que'l pecíol, flors grans, capítols clars, llegum

j oblonga, de valves que no s caragolen en hèlix 724. B. hirsuta.

Í

Plantes de 1-3 m., glabrescents , folíols trasovato-cuneïíormes, estipules

iguals al pecíol, flors petites, capítols densos, llegum cilíndrica, de

valves que's caragolen en hèlix 725. B. recta.

724—B. hirsuta Rchb. -Lotus hirsu-

tus L.

(llatí hirsutus, pelut; per ser planta molt

peluda.)

Planta en forma de mata o botja, de

2-5 dm., molt peluda, troncs ajaguts o ascen-

dents, ramificats; branques rodones, folíols

oblongo-cuneifornies, ordinàriament aguts

. mucronats; estipules ovades o lanceolades,

molí més llargues que'l pecíol; flors blanques

+ estriades de rosa, grans; capítols grans,

clars (5-12 flors); calze subilabiat, molt pelut;

lacinies lanceolato-linears, les inferiors im poquet més llargues; corol•la

una veg. més llarga que'l calze, llegum oblonga, poc exserta, de menys de

Bonjeanta hirsuta
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Lleguminoses. G. i8i.-Bonjeania.

I cm. X 3 mm., negrosa, mucronada, de valvos que no's caragolen en

hèlix, amb 2-4 llevors subglob\iloses.

P incana DC.— Planta àlbido-tomentosa.

Geo^ra/ífl.— Llocs àrids i moniuosos: Cordillera litoral al Vallès, Penedès, Bages, al Ber-

gadà. = Vich (Masf.); Cardona, Berga, Olot, Banyoles; Lleida, Urgell, Conca de Tremp
(Csta.); laSellera(Cod.).

La ,3 incana DC-, raça del tipus ap. Roiiy, a la Segarra (Csta.).—.Abr.-Juny.

725. -B. recta Rchb.—Lotus rectus L.

(de rectus, ilreí: per la direeeió del tiouc.)

Planta dreta, de 1-3 m„ glabrescent, tronc

molt ramificat a la base, branques anguloses,

d'im color vermellós; folíols trasovato-cunei-

formes, mucronulats, grans, glaucescents pel

revés; estipules ovato-cordiformes, inequilàte-

res, iguals al pccíol o poc més llargues; flors

blanques rosades, petites; capítols petits, den-

sos (20-40 flors); calze acampanat, pelut;

lacinies quasi iguals, corol•la un terç més llarga

que'l calze, llegum cilíndrica, ben exserta, de

1-2 cm. X I mm., negrosa, lluent, de valves caragolades en hèlix després de

la dehiscencia; llevors petites, globuloses.

Geografia. — Vores de corrents i llocs humits: Pla del Llobregat; al Vallès, Lleida. =
Prov. de Tarragona (Csta.); Empordà, Sagarò. fins a Olot (\'ay.). — Juny-Set.

Bonjeania recta
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Gènere 182. - TETRAGONOLOBUS SCOP.

(Del grec títpi-•wvo';, quadrangular, i hi^A, llegum; per la forma del íruit.)

Flors grogues pmpuriíios, grans, solitàries o geminades sobre pediin-

cles axil•lars: calze tubulós, 5-fid, de lacinics iguals; corol•la caduca, carena

encorbada, bequeruda; estams diadclfes, filaments alternativament desiguals,

els més llargs bruscament dilatats a l'àpex; estil glabre, engruixit a l'àpex;

llegum llarga, recta, quadrangular, tetràptera, dehiscent en 2 valves que's

caragolen en hèlix, polisperma; llevors relativament petites, subglobuloses,

negres, llises: ïierbcs perennes o anuals, de fulles curtament peciolades, 3-fc-

liolades, de folíols enters, estipules íoliacies, poc gens adherides al pecíol.

ÍPlanta vivaç, peduncles 2-3 veg. més llargs que les fulles, flors gro-

gues, calze cilíndric, lacinies més curtes que'l tub, ales de la llegum

planes, més estretes que'l seu diàmetre . 786. T. siliquoSUS.

Planta anual, peduncles iguals a la fulla o poc més llargs, flors pur-

j purines, calze acampanat, lacinies més llargues que'l tub, ales de la

I llegum ondulades, tan amples com el seu diàmetre
'

727. T. purpureus.

726. — T. siliquósus Roth.

(del llatí siiiqua, la garrofa; per la forma de

la llegum.)

Sinonimia.— Corona de rei; cast. loto sili-

cuoso.

Vivaç, rizoma llenyés, que produeix troncs

de 1-3 dm., ascendents, peluts o glabres; folíols

trasovato-cuneïformes, estipules ovato-agudes

,

amplexicaules, curtament peciolars, més llar-

gues que'l pecíol; flors d'un groc pàl•lid, soli-

tàries; peduncles 2-3 veg. més llargs que les

flors, amb una petita fulla a l'àpex; calze tubulós, pelut, tacat de porpra;

lacinies lanceolato-linears, pestanyoses, iveg. més curtes que'l tub; estàndard

Tetragonólobus siliquósus
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Lleguminoses. G. i82.-Tctragonólobus.

ostriat de bru, suborbicular, llargament unguiculat; llegum de 3-4 cm.,

glabrescent, amb 4 ales planes, molt més estretes que'l seu diàmetre; llevors

petites, globuloses, negroses.

P marüimus Ser.— Planta glabra, fulles carnoses.

Geografia. — Paratges herbosos immediats a Ics aigües des de la costa fins a Ilibes i al

Bergadà.= La Sellera (Cod.); conca del Fluvià, Olot (Vay.); Vall d'Aràn, Bosost, Ics Bordas,

Artiga de Lin (Llen.); Benasc, Colliure (Lap.); la Cerdanya (Gaut.).

La ;9 marilimus Ser., cap a S. Boi (Salv.!).— Maig-.Ag.

727. —T. purpureus Moench.

(de color de porpra; pel que mostren les seves

flors.)

Anual, arrel prima, troncs de 1-4 dm., aja-

guts o ascendents, blanament peluts; folíols

trasovato-romboidals, obtusos; estipules ovato-

lanceolades, agudes, amplexicaules, curtamcnt

j)eciolars, tan llargues com el pecíol; flors d'un

porpra fosc, solitàries o geminades; peduncles

iguals a la fulla o poc més llargs, amb una

petita fulla a l'àpex; calze acampanat, pelut;

lacinies lanceolato-acuminades, un poc més

llargues que'l tub; estàndard sub-orbicular, llegum glabra, negrosa, amb
4 ales ondulades, tan amples com el seu diàmetre; llevors grosses, ovoides,

brunes.

Tetragonólobus purpureus

Geografia. — Llocs cultivats i vores de camins: Espontània a alguns terrenys cultivats

de Barcelona (Csta.).— Priniav.
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Gènere 183.— LOTUS L.

(I)c /loTÓi;, llum donai pels grecs a diverses plantes, pariicularmenl lleguiiiinoses ferratgercs.)

Flors grogues, en capítols, solitàries o geminades, sobre llargs peduiicles

axil•lars, ordinàriament involucrades per 1-3 íolíols; calze tubulós acainpa-

iiat 5-lid, de lacinies iguals biiabiat; ales planes, connivcnts, pi rò no sol-

dades; carena cncorbada en angle recte, bequeruda; estams diadelfes, alter-

nativament desiguals, els més llargs fortament i brusca dilatats; estil ate-

nuat a l'àpex, glabre; llegum llargament exserta, cilíndrica, àptera, n<>

inflada a la maturitat, de valves que's caragolen en hèlix després de la de-

liiscencia, polisperma; llevoi-s separades per teixit cel•lular; plantes herbà-

cies, de fulles 3-foliolades, folíols enters, estipules foliàcies, apenes adherides

al pecíol.

I Plantes anuals, d'arrel prima, peduncles ordinàriament menys de 3 veg.

I més llargs que les fulles 2.

i Plantes perennes, de rizoma gruixut o cundidor; peduncles ordinaria-
' ment més de 3 veg. més llargs que les fulles 5.

^' Llegum recta, folíols de les fulles superiors oblongo-lanceolats, plantes

piloso-híspides 3.

Llegum encorbada, folíols de les fulles superiors trasovato-cuneïformcs,

plantes pubescents o poc piloses 4.

lïstandard que no's torna verd per la dessecació, ales dilatades a

i l'àpex, carena encorbada en angle recte, llegum de 2-3 cm., molt
' prima; pcduncle i-2-flor 728. L. angustíssimus.
ilístandard que's toma verd per la dessecació, ales atenuades a l'àpex,

I
carena encorbada en angle molt obtús, llegum de 1-2 cm., més
gruixuda; peduncle 2-4-flor 729. L. híspidus.

Peduncles amb 2-5 flors, petites, més llargs que la fulla; calze 2-labiat,

de lacinies desiguals; llegum de 2-5 cm., linear, comprimida, bonye-

guda; lle\'or5 lenticulars .... 730. L. Ornithopodioídes.
|Pedimcles amb 1-2 flors grans, 2-3 veg. més llargs que los fulles; calze

acampanat, de lacinies iguals; llegum de 2-3 cm., gruixuda, coriacia,

longitudinalmcnt 2-Iocular; llevors grans, globuloses 731. L. edúlis.

4
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Llcguminoses. G. u53.-I.otus.

Kizonuí cstolonífor, tronc ü-stulós, peduncles 6-12 flors, huinits talici-

nals esteses o reflexes abans de la floració . 732. L. uliginósus.

Rizoma no estolonífcr, tronc macís, pedundes i-6-flors, lacinies caiici-

nals connivents abans de la floració 6.

''Ales trasovades, fortament encorbades a la vora inferior; carena en-

I corbada en angle quasi recte, pcduncles 3-6-flors, folíols trasovato-

I
cuneïformes bé oblongs, estipules ovades o lanccolades, més llar-

gues que'l pecíol 733. L. comiculatus.
jAles oblongues, quasi rectes a la vura inferior; carena encorbada en

angle obtús, peduncles 1-4 flors, folíols linears lanceolato-linears,

almenys els superiors 7.

Lacinies del calze triangular-alenades, més curtes que'l tub; peduncles

1 5-6 vcg. més llargs que les fulles, troncs difusos, ascendents; folíols

' tots linears 734. L. tenuis.

I

Lacinies del calze linears, agudes, més llargues que'l tub; peduncles

3"5 ^*'g• nies llargs que les fulles, troncs flexuosos, ajaguts: folíols

de les fulles superiors lanceolats, aguts . 735. L. decúmbens.

728. —L. angustíssimus L.

(superlatiu de angustus; per les seves llegums

molt primes.)

Anual, arrel cònica, tronc de 1-3 dm., prim,

ramificat, difús o ascendent, piloso-híspid, ra-

rament glabre; folíols de les fulles inferioi-s

trasovats, els de les superiors ohlongo-lanceolais

,

aguts; estipules ovades o lanceolades, un poc

inequilàteres, mes llargues que'l pecíol; flors

petites, que no's tornen verdes per la dessecació;

peduncles capil•lars 1-2-flors, amb 3 folíols a

l'àpex, }nés llargs que les fulles; calze acampa-

nat, pelut; lacinies lanceolato-acuminades, pestanyoses, més llargues que'l

tub; estàndard orbicular, més llarg que'l calze, igual a la carena encor-

bada en angle recte; ales dilatades a l'àpex, llegum dreta, moll prima, de

2-3 cm., de valvcs que's caragolen en hèlix després de fa dehiscencia, dr

15-25 llevors, molt petites, globuloses.

Lotus angustíssimus

Geografia. — Prais i llocs arenoso-àrids: Palautordera (Trem.); Blanes (Puj. J.1;

S. Climent (Sen.!); Prades (Lap.); Vernel (Gaut.); Banyuls (Bub.); Les, r. r. (C. et S.).—

.\br.Jul.
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l.leguminoses. G. 183. -Lotus.

729— L híspidus Desí - L angus-

tíssimus [i major Moris,

(híspidus, pelut; per ser planta piloso-Mspida.)

Molt afí de l'anterior; se'n distingeix per

l'arrel molt ramificada, tronc de 1-5 dm., aja-

gut o ascendent, menys prim, piloso-híspid;

folíols ovato-oblongs, estipules amplament ova-

des, més obtuses; flors no tant petites, (jue'a

tornen verdes per la dessecació; peduncles lili-

formes, 2-4-flors, 3-4 veg. més llargs que les

fulles; estàndard ovat, bastant més llarg que

la carena encorbada en angle molt obtús;

ales atenuades a l'àpex, estil més llarg; llegum la meitat més curta i el doble

gruixuda (2 mm.), de 8-12 llevors.

Lotus híspidus

Geografia. — Prals i camps secs, arenoses: Blanes (Puj. J.); S. Climent i Vilarnadell

(Sen.!).—Maig-Jul.

730. — L. ornithopodioídes. L.

(del grec ofjv.ç, cíf>v'.í)•oç, attcell, i Jtóòiov, dini.

de Tzoúç, peu: per la semblança de les llegni)is

fasciculades amb els peus d'un ocell.)

Anual, arrel prima, ramificada; tronc de

1-3 dm.,dret o ascendent, ramificat, pubescent;

folíols trasovato-cuneïformes, els de les fulles

superiors romboides; estipules amplament ova-

des, un poquet més llargues que'l pecíol; flors

petitetes, peduncles 2-5-flors, quasi 1 veg. més

llargs que la fulla, amb 3 folíols a l'àpex; calze

bilabiat, les dugués lacinies superiors iguals,

agudes, la inferior del mig molt més llarga, lanceolada, aguda, les laterals

curtes i obtuses; estàndard orbicular, escotat; ales. obliquament truncades,

oarena encorbada en angle recte, curtament bequeruda; llegum de 2-5 cm.,

linear, comprimida, subfalciforme cap a l'àpex, bonyeguda, un poc reflexe,

vermellosa; llevors lenticulars, llises, lluents.

Lotus ornithopodioídes

Geografia. — Vores dels camins i llocs arenoso-herbosos: Comuna per tol el litoral,

Oavà, Castelldefels, Sitges el ahbi: Montcada, Reixach, Ripollet, Serdanyola, Papiol. =
S. Pol, S. Feliu de Guíxols (Bub.).-.\br.-Maig.
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Lleguminoses. G. 183. -Lotus.

731 —L. edúlis L.

(que és comestible; les llevors es mengen poden

menjar-se.)

Anual, íiiTcl cònica, llarga; tronc de 1-4 dm.,

ascendent o difús, ramificat, pubescent; folíols

trasovato-cuneïfornies, glaucescents; estipules

amplament ovades, més llargues que'l pecíol;

flors graws, peduncles 1-2-flors, filiformes, rígids,

2-3 veg. més llargs que les fulles, amb 3 folíols

a l'àpex; calze acampanat, de lacinies lanceo-

lato-linears, iguals, pestanyoses, 2 veg. més

llargues qnc'l tub; estàndard orbicular, estriat;

ales dilatades al mig, cobrint quasi la carena, que és ampla, encorbada,

aguda, curtament bequeruda; llegum de 2-3 cm., arquejada, gruixuda,

carnosa i a la fi coriàcia, canaliculada a la sutura superior, dividida lon-

gitudinalment en 2 cel•les; llevors grosses, globuloso-reniformes , xagrinades.

Geof^rafta.— Llocs arenosos del litoral: Monlanya Pelada; Castelldefels, r. = Montjuich

CSalv.!); turons pròxims a Barcelona, r. (Csia.); abundant al Guinardo (Sen., in litt.); Cale-

lla, turó del Roser (Cuni); Pir. Or. (Coste).—Març-Maig.

Lotus edúlis

732.— L. uliginósus Schk.

(de uligo, aigua-inoll, lloc pantanós; per la seva

estació.)

Perenne, rizoma de branques primes, cíin-

didor, estolonífer; troncs de 3-8 dm., fistulosos,

drets o ascendents, glabrescents o peluts,

bastant robustos, anguloses, ranrificats; folíols

trasovato-oblongo-cuneïfermes, glaucs pel re-

vés; estipules ovato-cordiformes, més llargues

que'l pecíol; flors mitjanes, que's tornen verdes

per la dessecació: peduncles 6-12-flors, bastant

gruixuts, 3-4 veg. més llargs que les fulles,

amb 3 folíols a l'àpex; calze acampanat, lacinies lanceolato-linears , iguals,

pestanvoses, esteses reflexes abans de l'antesi, quasi iguals al tub; estàn-

dard ovat, ales trasovades, rectes per la vora inferior, rodones a l'àpex, cobrint

la carena, encorbada en angle obtús, llargament bequeruda.

Var. L. pedunculatus Cav. — Planta de 5-8 dm., molt ramificada, folíols

i estipules obloiigo-lanceolades, atenuades pels dos caps; peduncles 6-8 veg.

Lotus uliginósus
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Lleguminoses.

més llargs que les fulks, 2-6-flors, llegum de 2-3 cm., dreta, linear-cilíndri-

ca, de valves caragolades en hèlix després de la dehiscencia; Uevors petites,

globuloso-deprimides

.

Gto^'ífí/íii.— N'ores dels lorreius, reguerols 1 prais humils: Montseny, a la vall de Sia. Fe,
d'on baixa tins a Gualba; St. Hilari i Monisoli. = La Sellera, S. iMarií Sapresa (Cod.!); vall

d'Aràn, c. (Llen.); Lés, Tredòs (C. et S.l.

La var. L- peduuculàlus Cav., comuna per llocs hcrbosos del Prat de Llobregat i Blanes.
A'. B. Per més que Rouy cl considera com a raça de l'especie següent, amb la qual lé

veriíablemeni marcades afinitats, per la longiíui dels peduncles i troncs, manifestament
/isiulosos. l'incloem en el /,. uliginosus. seguim a \Vk. ( Prodr. Suppl. 243).

733. ~-L. corniculatus L.

(de comículum, dimin. de comú, us, la banya;

per la forma particular de la carena de la flor

i tal vegada de la llegum ^K)

Vivaç, rizoma fort, no estolonífer; tronc de

1-5 dm., macís, ajagut o ascendent, glabrescent

o pelut, ramificat; folíols trasovato-cuneïformes

o bé oblongs; estipules ovades o lanceolades,

més llargues que'l pecíol; flors grandetes, quc's

tornen verdes per la dessecació; peduncles

i-6-flors, més llargs que les fulles, amb 1-3 fo-

líols a l'àpex; calze acampanat, de lacinies

iguals, triangular-alenades, tan llargues com el tub, connivents abans de la

floració; estàndard amplament ovat, ales trasovades, fortament encorbades

a la vora inferior; carena encorbada en angle quasi recte, bruscament i llarga

bequeruda; llegum de 2-3 < m., cilíndrica, recta, de valves que's caragolen en

hèlix després de la dehiscencia; llevors petites, subglobuloses: planta polimorfa.

p villosus Wk.— Planta de troncs, fulles i calze amb pèls llargs, este-

sos, ^;; abimdants.

8 pilosus Rouy.— Planta petita, moll pilosa, rizoma curt i fort, troncs

ascendents, folíols oblongo-cuneïformes, estipules ovato-oblongues, molt més
llargues que'l pecíol, 2-4 flors grans, carena + vermellosa.

C alpinus Ser. — Planta nana, cespitosa, glabrescent o peluda, de ri-

zoma fort, troncs prims, folíols petits, ovato-oblongs, 1-3 flors, lacinies del

calze més curtes que'l tub, pètals, especialment la carena, vermcllosos.

Geografia. — Prats, boscos i llocs herbosos des del litoral al Cadi i .N'uria.

La i villosus Wk., a Palautordera, S. Llorenç del iVtunt, coll de Davi i altres llocs elevats
la • pilosus Rouy, al Miracle (Marcel!), y
la ; alpinus Ser., a Núria, al peu de Finesirelles. — Maig-Ag.

Lotus corniculatus

(i) Aquest íornicula/ui te aqut una significació purament botànica. Cf. Oxahi cornieulat*.
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Lleguminoses.

Lotus tenuis

G. I 83. -Lotus.

734. L. tenuis Kit. -L. tenuifolius

Rchb , raça del L. corniculatus L., ap.

Rouy.

(teiuiis, prim; per la for)na del tronc; tenuifolius,

pels foitols quasi linears.)

Perenne, troncs de 2-5 cim., prims, ghibres-

cents, ajaguts o ascendents, ramificats; folíols

i estipules lanceolato-Iinears o linears, aguts;

flors petites, que's tomen verdes per la desse-

cació; peduncles filiformes, 1-4-flors, 5-6 veg.

més llargs qtie les fulles; calze acantpattal

.

glabrescent, de lacinies iguals, triangulars a

la base i bruscament alenades, més curtes que'l tub; ales oblongues, de vora

inferior quasi recta, truncades obliquanient a l'àpex; carena encorbada en

angle obtús, bequeruda; llegum de 2-3 cm., recta, linear, prima.

Geografia. Llocs humils i arenoses: Litoral de Barcelona (Csta.); marges del Llobre-

gat, cap a S. Boi (Trem.!).— .•khr.-.Ag.

735. L. decumbens Poir., raça del

L. corniculatus L., ap. Rouy.

(de decumbere; que puja primer i cau després '"'.
j

Perenne, rizoma fort, que produeix troncs

dl.' 2-4 dm., decumbents, prims, flcxuosos, rami-

ticats, glabrescents; folíols de les fulles infe-

riors trasovato-cuneïformes, els de les superiors

lanceolats, aguts; estipules ovato-lanceolades,

més llargues que'l pecíol; flors qu-e's tornen

verdes per la dessecació; peduncles 2-4-flors,

prims, 3-5 veg. més llargs que les fulles; calze

acampanat, lacinies iguals, linear-agudes, conni-

vents abans de l'antesi, més llargues que'l tub; estàndard orbicular, ales oblon-

gues, de vora inferior quasi recta, rodones a l'àpex; carena encorbada en

angle obtús, bequeruda; llegum recta, de 2-3 cm., limar-cilíndrica, de valves

que's caragolen en hèlix després de la dehiscencia; llevors subglobuloses.

Geo^ra/la.— Prats i maresmes del litoral: Cadaqués (Trem. ^; Pir. Or. (Rouy)- — Maig-Jul.

Lotus decumbens

(1) Distint de /TOi-iimòf/ij, ajagut C» bumifusus).
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Gènere 184. — ASTRAGALUS L.

(Del grec ««TpiyïXoí;, nom d'una lleguminosa en Dioscòrides; nom del òs del tars,

per la forma de la llegum en algunes espècies, com A. hamosus.)

Flors purpurines, blavenques, grogues o blanquinoses, en capítols o

raïms espiciformes, rarament solitàries, axil•lars, pedunculats subsèssils;

calze acampanat o tubulós, 5-fid o 5-dentat, de divisions quasi iguals; es-

tàndard ovat o bé oblong, més llarg que les ales; carena mútica, estams

diadelfes, llegum freqüentment subtrígona, dividida longitudinalment en

2 cel•les completes o incompletes per la introflexió de la sutura inferior, es-

tenia o dorsal: plantes herbàcies o subllenyoses a la base, de fulles quasi

sempre imparipinades, de folíols enters i estipules no foliàcies.

I
Plantes anuals, d'arrel prima

I Plantes perennes, de rizoma gruixut Uenyós

j Flors blanques o purpurines

(Flors blanquinoses o groguenques ....
ÍFlois subsèssils, blavenques

Flors llargament pedunculades
,
purpurines .

.Flors solitàries, rarament geminades; llegum pubescent, alenada, en-

I corbada en forma d'ham 736. A. SCOrpioídeS-
^

I

Flors 4-10, en capítols trasovats, densos; llegum peluda, cilíndrico-tri-

gona, dreta, acuminada 737. A. sesameus.

Flors purpurines, llegums dretes, imbricixdes, semiovoides, cobertes

d'escames setígeres; folíols el•líptico-oblongs, truncats o tscotats;

estipules ovato-acuminades 738. A. pentaglottis.

I

Flors purpurio-blavenques, llegums 3-5, esteses en estrella, cilíndrico-

trígones, piloso-llises; folíols oblongs, obtusos; estipules triangulars,

739. A. Stella.
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SPeduncles fructífers molt més curts que les fulles, llegum trlangular-

cordiformc, acuminada, reflexa; íolíols oblongo-linears , mucronulais;

estipules lanceolato-acuminades 740. A. epiglottis.

Peduncles fructífers quasi tan llargs com les fulles; llegum cilíndrica.,

I
curvato-ascendent en forma d'ham, bequerud.i; íqIíoIs oblongo-

/ el•líptics, tnmcats o escotats; estipules ovato-acuminades,
'

741. A. hamosus.

.Plantes subllenyoses, formant botja; fulles paripinnades, pecíols termi-

I nats en espina 8.

'
j Plantes herbàcies, no formant botja; fulles imparipinnadt^, peciols ter-

[ minats en foliol 9.

/Calze acampanat, llanut, dr lacinies setàcies, iguals al tub; estàndard

I
I veg. més llarg que'l calze, llegum inclosa, folíols lanceolato-li-

I
nears, mucronats, virido-peluts 742. A. aristatus.

8 (Calze tubulós, cobert de pèls negres i blancs, curts i aplicats; dents

lanceolato-obtuses, estàndard 2 veg. més llarg que'l calze, llegum

exserta, folíols trasovato-oblongs, incano-sedosos

,

743. A. Tragacantha.

(Plantes acaules, amb peduncles radicals 10.

(Plantes caulescents, amb peduncles caulinars 13.

Flors blanquinoses, peduncles molt més curts que les fulles; calze

acampanat, cobert de pèls negres aplicats; llegum cilíndrica, recta;

folíols trasovats, truncats o escotats; estipules amplament ovato-

acuminades, escarioses 744- A. depressus.

Flors piirpurines, peduncles més llargs que les fulles, calze tubulós,

11.

Plantes verdes, glabrescents, fulles de 10-20 parells de folíols, lacinies

calicinals un poc més llargues que la meitat del tub, llegum subci-

líndrica, arquejada, de 2-3 cm. . 745. A. monspessulanus.
\ Plantes incano-sedoses, fulles de 6-9 parells de folíols, dents calicinals

I
més curtes que la meitat del tub; llegum oblonga, ± arquejada,

\ de 1-2 cm 12.

Calze cobert de pèls negres, aplicats; llegum de 15-20 mm., cilíndrico-

arquejades, superficialment assolcada per la sutura superior; rizoma

llenyés, tortuós, diNidit en branques ajagudes . 746. A. incànus.

(Calze vermellós, estriat; llegum de 8-12 mm., inflato-ublonga, no as-

so'cada o poc ]->er la sutura superior; rizoma carnós, \•ertical,

747. A. macrorrhizus.
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13

14

15

16

Flors grogues o verdoscs, plantes robustes, de 30 cm. a i m. "

més 14.

Flors blaves o jmrinuines, plantes dèbils, de 1-3 diu 16.

Tronc dret, pelut; fulles de 15-20 parells de folíols, capítols subsès-

sils, lacinies calicinals més llargues que'l tub, llegum inclosa,

748. A. narbonensis.

Tronc ajagut o ascendent, glabre o poc pelut; fulles de 4-12 parells de

folíols, capítols llargament peduncvilats, dents calicinals més curtes

que'l tub, llegum exserta 15.

Flors d'un groc verdós, peduncles 2 \•eg. més curts que les fulles,

calze acampanat, glabre; llegum de 30-35 mm., cilíndrico-trígona,

arquejada, assolcada per la sutura dorsal; fulles de 4-6 parells de

folíols ovats 749. A. glycyphyllos.

F"lors d'im groc pàl•lid, peduncles poc més curts que les fulles, calze

tubulós, pelut; llegum de 12-15 mm., ovoido-vesiculosa, assolcada

per les 2 sutures; fulles de 5-10 parells de folíols eliíptico-oblongs,

750. A. Cicer.

Flors d'uu blau pàl•lid, en raïms clars; peduncles més llargs que les fu-

lles, calze acampanat, ales blíides, llegum linear-oblonga, penjant,

glabrescent, 6-10 parells de folíols linears . 751. A. austríacus.

Flors purpurines, en capítols espessos; peduncles més curts que les fu-

lles, calze tubulós, pelut; ales enteres; llegum ovoido-trígona, dreta,

peluda, 10-15 folíols cl•líptico-oblongs . . . . A. purpureus.

Astragalus scorpioídes

lliures, ovato-acuininades;

736.—A scorpioídes Pourr.—A. sub-

bifíórus Lag.

(del grec oicop:tíoç, l'escorpí; i í'.òrfi, de eí§oç, sem-

blant; per la llegum arquejada que simula la

qita d'aquell í7rafH7'í/;subbiflórus, poques vegades

de dugués flors.)

Anual, arrel cònica, vertical, prima, poc

ramiíicada; tronc de 5-15 cm., dret o ascen-

dent, simple o ramificat a la base, piloso-pu-

bescent com tota la planta; fulles pecioladcs,

de 6-8 parells de folíols ovats en les inferiors,

oblongs (U les superiors, escotats; estipules

flors blavenqties, axil•lars, solitàries, rarament

.geminades, petites, quasi scntades; calze tubulós, de lacinies setàcies, iguals
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L•leguminoscs. G. i84.-.\strégalus.

al tub cobert do pèls blancs i negres barrejats, iiredominant els 'primers a

l:i base i els segons a l'àpex; corol•la seca, groguenca, poc mt^ llarga que

el calze; llegum fakato-arquejada, d'uns 3 c»t., comprimida, acanalada per

l'csqueua, densamctit pubcscent, polispcrma.

(jeografía.— Únicarneni ciiai com a escàs, al ccrro Ncf^ro de Madrid, viu als olivars de

i.lers(Sen.!, in Hb. Cad.V—Abr.-Maig.

737. —A. sesameus L.

(greco-Uatí orjaa'j.aioç, de 0YÍ3a[tC)V. sesainum vel

sesama; per la forma de la llegum, que recorda

la del sèsam.)

Anual, trono de 1-3 dm., ajagut o ascen-

dent, piloso-estriat, ramificat a la base; fulles

de 8-10 parells do folíols el•líptics, truncats o

escotats; estipules lliures, lanceolatü-acumina-

des, cobertes de pèls setosos, uns blancs i

altres negres; flors blavenqucs, petites, 4-10 en

capítols axillars. densos, trasovats, subsèssils:

calze acampauaí, do lacinies linear-alenades,

pestanyoses, més llargues que el tub cobert de pèls blancs i negres; corol•la

poc exserta; llegum peluda, cíltndrico-trígona . de 10-15 mm., dreta, profun-

dament assolcada pel marge extern; llevors quadrangulars, reticulato-alveolars.

Geografia.— Llocs àrids i arenoses: Abundant des del litoral al Vallés, S. Llorenç del

Munt, Montserrat, a Bages, Figueres.=Camps de Tarragona (Wbb.); a l'Empordà, finsa

Dosquers (Vay.); Llers (Sen.).— Abr.-Juny,

Astragalus sesameus

Astragalus pcntaglottis

738. — A. pcntaglottis L.

(de ^tívta, cinc, i Y^-wtttç. la glotis, per les cinc

llegums que ordinàriament presenten els capítols.)

Sinonimia.— Cast. pluma de capitàn, astrà-

galo de cinco galliUos.

Anual, tronc do 1-4 dm.. ajagut o ascen-

dent, ramificat, piloso-setós, com tota la

planta; fulles de 7-10 parells do folíols el•lip-

tico oblongs, trtincats o escotats; estipules

ovato-acuminades, barbudes; flors purpurines,
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10-15 en capítols ovoides, espessos, involucrats per biàcties lanceolato-li-

nears, pestanyoses, llargament pedunculats; peduncles fructífers més llargs

que les fulles, calze acampanat, de lacinies lanceolato-linears ,
pestanyoses,

iguals al tub; estàndard escotat, llegums exsertes, ovoido-comprimides , imbri-

cades, cobertes d'escames setígeres, amb la sutura externa ventruda, profun-

dament acanalada; llevors grosses, reniformes, reticulato-alveolades

.

Geografia.— Llocs àrids i pedregosos; cordillera litoral, al peu del Tibidabo; Terrassa,

ermots i vinyes de la part occidental, r.=Ap. de Barcelona (Salv.!); cap a Sarrià i turons

pròxims; arenys dels rius Llobregat i Besòs, cap a S. Boi; alguna veg. en diferents llocs

del Vallès (Csta,).—Abr.-Juny.

739— A. Stella Gou.

(llatí stella, l'estel estrella;

esteses i radiants.)

fer. les llegums

Anual, troncs de 5-25 cm., ajaguts o ascen-

dents, simples o ramifïcats, estriats, piloso-

setosos com tota la planta; fulles de 7-10 pa-

rells de folíols eliíptico-oblongs, obtuses; esti-

pules triangulars, acuminades; flors d'un porpra

blavenc, 10-15 "^i^ capítols globulosos, espessos,

llargament pedunculats; peduncles fructífers

més llargs que les fulles, calze acampanat, de

lacinies alenades, pestanyoses, iguals al tub;

estàndard escotat; llegums cilindrico-trígo nes , esteses en estrella, piloso-Uises

,

terminades en bec ganxut, amb la sutura externa acanalada; llevors angu-

loses, quasi quadrades, reticulato-alveolades, lluents.

AstTclgalus Stella

AstrAgplua epiglottis

Geo^'/íi/w.— Llocs àrids i arenosos: Comuna al lito-

ral, al Vallès i S. Llorenç del Munt; a Bages i part del

Bergadà. = Prats de Rei (Puigg.!); Tarragona, sense

internar-se gaire (Csta.); la Sellera, vores del Ter (Cod.);

a l'Empordà fins a Dosquers (Vay.l; Figueres, Llers

(Sen.).—Abr.-Juny.

740.— A. epiglottis L.

(grec èjrtifXwttEç, per la llegum de jonua més i>

menys semblant a la epiglotis tapa de la glotis.)

Anual, tronc de 5-20 ('m., dret o ascendent,

simple o poc ramificat a la base, piloso-grisenc
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com tota la planta; fulles de 4-7 parells de folíols oblongo-lincars , mucro-

iiulats; estipules lanceolato-acuminados; flors albo-grogucnques, molt petites,

dretes, en capitoJs axil•lars, ovoides, densos, molí breument pedunculaís:

peduncks fructifcrs tapats pels fruits i semblant sentats els capítols; calze

acampanal. cobert de pèls setosos, uns blancs i altres negres, dominant

totalment aquests a l'àpex, abans de l'antesi; lacinies alenades, iguals al iub:

estàndard ovat, escotat i apiculat, poc més llarg que el calze; llegum

triangular, cordijorme, acmninada, reflexa, assolcada a la sutura externa;

llevoi-s reniformes. plegades, 2 a cada cel•la.

Geografia. —Llocs àrids i pedregoses: cordillera liioral, als boscos de Líruguers, abundant
ap. de can Mas; falda del Tibidabo, al peu de Nova Betlem. =Cap a Gracia (Salv.!); Mollet
(Jover!); pla de Barcelona, r. (Csta.).—Abr.-.Maig.

741.— A. hamosus L.

(del llatí hamus, l'ham; per la forma de les

llegums encorbades. que s'hi assemblen.)

Sinonímia. — Cast. garbancillo de perro,

i•ncor\•ada ancha, naricetas.

Anual, tronc de 2-6 dm.. ajagut o ascendent.

simple o ramificat, \írido-blanquijiós, subpi-

loso-setós; fulles de 8-12 pareUs de íolíols

oblongo-cliíptics, tnmcats o escotats; estipules

ovato-acuminades, + soldades en beina oposi-

tifolia: flors albo-groguenques, petites, dretes,

3-12 en capítols espessos, ovoides, a la fi clars i cilindroides; peduncles

fructífers quasi tan llargs com les fulles: calze tnbulós, cobert de pèls aplicats,

uns blancs i altres negres, de lacinies linear-alenados, iguals al tub; estàndard

ovato-oblong, escotat, apiculat, el doble llarg

que el calze; llegum cilíndrica, curvato-ascen-

dent, en forma d'ham, acuminada, assolcada a

la sutura externa; llevors quadrangulars, llises.

Geografia. - Llocs herbosos: Comuna al litoral, al

X'allès, S. Llorenç del Munt; al Penedès, cap a Torre-
lles de Foix; Cornudella i Montsant. = Prats de Rei

(Puigg.l); a l'Empordà, Cassà de la Selva (\'ay. ; Puig-
reig, Marlés. Serrateix (Puj. C ).— Abr.-Juny,

742.- A aristatus L'Hérit.— A. sem-
pervirens Lamk.
(del llatí arista, l'aresta espina; pels peciols

A,.r4g«ius arisutus
^^^ ^^^ ^.„/^^^ persístens Í t€rminats en aresta

AstrAgalus hamosus
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espillcSCent : sempervirens; sempre verd, pel color verd cendrós de la planin

bastant duradora per efecte de la persistència dels pecíols.)

Sinonímia. — Gaons marins

.

Vivaç, rizoma subllenyós, tronc de 1-3 dm., ajagut, formant botja, d'un

verd cendrós, pelut; fulles paripinades, amb 6-10 parells de folíols lanceo-

lato-linears, mucronats, vírido-peluts, caducs; pecíol comú, persistent, dret,

terminat en aresta cspinescent: estipules lanceolato-linears, acuminades, mul-

tinerves, llargament peciolars, escarioses, ciliato-barbudes; flors blanques o

tacades de porpra, dretes, 3-8 en raïms axil•lars, clars, curts, breument pc-

ciolaís; bràcties semblants a les estipules, molt més llargues que els pedicels:

calze acampa)iat, inflat, molt piloso-Uanut, de lacinies setàcies, iguals al tub;

corol•la marcescent, estàndard escotat,
'/s P<^>'^ '"^^ ^^^''S 9'"^ ^'-'^ lacinies del

calze; llegum inclosa, ovoide, peluda, atenuada en punta, amb 3 llevors ;l

cada cel•la, rcniformes i molt escotades.

Geografia.—Llocs pedregoses i àrids de les muntanyes: Abundantíssim de Puigllançada

a Rebost, baixant tins a l'areny del riu Greixa.= Vall de Ribes i Dorri (Isern!); Tosses, For-

nells (\'ay.); Pir. centrals, Bassivé, Casianesa, baixant a Vilaller, Pont de Suert, Sopeyra.

Pont de Montanyana i més avall a les vores del Noguera Ribagorzana (Csta.); Port de

Benasc, Andorra, Pendis, Carençà (Bub.).—Maig.-Jul.
N. B. Encara que existeix als Pir. orientals VA. neradeiisis Boiss., considerem que s'ha

confós amb l'especie anterior en les localitats catalanes on l'ha citat algun botànic.

743. — A. Tragacantha L. — A. Massi-

liensis Lamk.
(grec Tpafàxavüa. de x^m-joç, el boc i Sxaví^a, espi-

na; al•ludint-se als pecíols espinescents i forta-

ment vulnerants; de Massilia (Marseillc) per la

seva pàtria.)

Sinonímia. —Coixins de monja.

Perenne, subllenyosa, d'un color blanc

cendrós, troncs de 2-3 dm., formant botja

compacta, extremadament espinosa; fulles pa-

ripinades, amb 6-12 parells de folíols trasova-

to-oblongs, incano-sedosos, obtusos o truncats,

mucronats, decreixents de la base a l'àpex, molt caducs; pecíol comú, per-

sistent, espinescent, fortament vulnerant; estipules petites, llargament pe-

ciolars i amplament lanceolades; flors blanques, grans, 3-8 en ra'ims axil•lars,

globulosos, bastant clars; peduncles iguals a les fulles o més curts; bràcties

escarioses, lanceolades, iguals als pedicels; calze lubulós, cobert de pèls ne-

gres i blancs, curts i aplicats; dents lanceolato-obtuses, 3-4 veg. més curtes que

Astràgalus Tragacantha
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el tuh; corol•la marccscent, estàndard escotat, quasi el doble llarg que el calze;

llegum exserta, ovoido-ohlonga, coberta de petits pèls aplicats, apiculada.

amb 2 llevors a cada cel•la, snhglohuloses i dèbilment cscoiadcs.

Geografia.— Llocs pedregoses i arenoses àrids del liioral: Cap de Creus; l'Escala i altres

llocs del gò f de Roses.= Vilanova de la Muga et alibi (Csta.); costes marítimes de Cadaqués
i la Escala; platja de Pals, Bagur. r. (Vay.); Castelló d'Empuries (Bub.).— Maig.-Juny.

744.— A. depréssus L.

(llatí deprimere, depréssus, aplastat: per ser

planta cespitosa *''.j

Perenne, de 5-15 cm., cespitosa, pubescent,

rizoma dividit en branques cscamoses que

produeixen rosetons de fulles i peduncles ordi-

nàriament escapiformes; fulles llargament pe-

ciolades, amb 9-11 parells de foliols bastant

separats, petits, trasovats, truncats o escotats;

estipules amplament ovato-acuminades, esca-

rioses; flors blanquinoses, 9-15 en capítols

subglobulosos, clars, que s'allarguen un poc ;i

la maturitat; pedimcles molt més curts que les fulles, calze acampanal.

cobert de pèls negres aplicats, de lacinies linears, un poc més curtes que cl

tub; estàndard ovat, escotat, més llarg que les ales trasovades, obtuses.

enteres; llegum cilíndrica, recta, reflexa, d'ap.

de 2 cm., pubescent, a la fi glabra, atenuada

i apiculada, amb un solc superficial a la

sutura externa; llevors rcniformes, llises.

Geografia.— Roques i pastures de les altes munta-
nyes: la Mulina i la Cerdanya (Vay.); los Molines (la

Molina:') sub Puigcerdà (Bub.); Pir. central, a Prunera
de la Vall d'Aràn (Llen.l).-.Iul.

Astrigalus depríssus

745. — A. monspessulànus. L.

(Per la seva pàtria: de Montpellcr .)

AstrAgalus monspessulinus Perenne, de 1-2 dm., glabrescent, rizoma

llenyés, ramificat, produint les branques per

l'extrem rosetons de fulles i llargs pedimcles escapiformes; fulles llargament

peciolades, amb 10-20 parells de foIíols el•líptics, obtusos, subescotats o

mucronulats; estipules lanceolato-linears, acuminades, peciolars; flors pur-

(\) Amb dcnomintció grcg<: TOtnetvó^, humil.
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purines, rarament bkinquinoses, en capítols ovoides, densos, a la fi racemi-

formes, clars; peduncles ordinàriament més llargs que les fulles, calze tubtdós,

amb alguns pèls curts i aplicats, de lacinies linears, poc més llargues que la

meitat del tub; estàndard oblong, escotat, molt més llarg que les ales, que

porten una dent sota l'àpex; llegum subcilíndrica, arquejada, de 2-3 cm.,

apiculada, pubescent, polisperma, sense solc a la sutura; llavors quadrangn-

lar-reniformes, llises.

,3 chlorocyaneus Csta.

—

A. chlorocyaneus Boiss. et Reut.— Fulles amb

20-25 folíols, calze cobert de pèls negres aplicats, corol•la violàceo-verdosu

d'un groc vermellós, llegums tacades d'un vermell de sang.

Geo^ra/fd.— Boscos, erms i paratges monluoso-calissos: Des del Vallès i Penedès a Ribes,

Queralbs i \uria.
La ,3 chlorocyaneus Csla. en Iotes les muntanyes del litoral i de l'interior, remontant-se

(sec. Csta.) a Berga, Surroca, Olot el alibi. —Ahr.-iuny.
N. B. Té raó Costa a l'afirmar que la planta de Catalunya presenta totes les grada-

cions entre la espècie linneana i la boisseriana, perquè aquesta pugui subsistir. Per igual

motiu creiem que amb dificultat pot sostenir-se ni com a simple var., com proposà Costa.

746. A. incànus L.

(del llatí: blanquinós; pel tomcnt cano-sedós de

la planta.)

Sinonímia.— Estaca-rossins.

Perenne, de 5-15 cm., cano-sedosa, rizoma

Uenyós, tortuós, de divisions ajagudes, esteses

en cercle, cobertes de les despulles de les

fulles antigues, terminades en rosetons de

fulles, amb 1-2 peduncles escapiformes de

5-10 cm.; fulles llargament peciolades, amb
6-10 parells de folíols el•líptics o trasovats,

incano-sedosos, especialment pel revers, trun-

cato-subescotats mucronulats; estipules lanceolato-linears, peciolars; flors

purpurines àlbido-violàcies, 8-20 en capítols ovoides que s'allarguen a la

maturitat; peduncles tant més llargs que les fulles, calze iubulós, cobert

de petits pèls negres, aplicats, de dents linears, iguals a la tercera quarta

part del tub; estàndard oblong, escotat, molt més llarg que les ales obtuses

i enteres; llegum cilíndrico-arquejada, de 15-20 mm., ascendent, molt pu-

bescent, apiculada, superficialment assolcada per la sutura superior o

veniral, polisperma; llevors 4-5 a cada cel•la, reniformes, no quadrangulars.

ijeograjia.— Llocs secs i estèrils de la part occidental i nord: des de la plana d'Ancosa a
Valldeperes, Riu de Boix, Sta. Coloma de Queralt, Tous, Igualada i altres llocs de la

Segarra; Núria, cap a Fontalba.=Manresa, Sampedor, Sallent (Salv.l, Csta.!); Prats de Rei

Astràgalus incànus
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(Puigg.lj; Pir. Or. (Bih., Rouy); crestes de la Fossa del üegani i Cosiabona; Valls d'Einc,

Llo, Coma de Noufonis (Compy.); munlanves de Núria íTex.); Prats de Molló (Lap.>;

Conca de Tremp, Solsona (Bub.)— JuL-Ag.

747. A. macrorrhizus Cav.

(grec (jLaxpó;, llarg i groixut, i píCa, arni: per

la forma del rizoma.)

Perenne, de 3-5 cm., rizoma verúcsX
,
groixut

,

carnós, recubert per los despulles de les fulles

antigues, di\'idit en branques curtes, termina-

des en rosetó de fulles i ttn peduncle cscapi-

forme; fulles peciolades, esteses sobre terra,

de 5-8 parells de folíols, ellíptico-orbiculars.

molt petits, mucronats, incano-sedosos com

tota la planta; estipules lanceolato-linears,

peciolars; flore vermelles, 5-8 en capítols ovoides; pcduncles crassiíisculs, un

poc més llargs que les fulles; calze tubulós, vermellós, estriat, cobert de

petits pèls aplicats; dents triangular-linears , iguals a la tercera quarta

part del tub; estàndard oblong, escotat, més llarg que les ales calloses a la

base; llegum inflato-oblonga, de 8-12 mm., pubescent, apiculada, no assol-

cada o poc per la sutura superior, polisperma; llavors ordinàriament 7 a

cada cel•la, reniformcs.

Astràgalus macrorrhizus

üeo^ra/ííj.— lurons argll•loso-guixencs de la part occidental: Prop de Balaguer i Gerb
(Csta.); Montsant (Wbb.).—Ab.—Maig.

748. -A. narbonensis Gou.

(de Narbonne, en la aiitiqiiitat: Narbo Marcius,

on va ser trobada.)

Perenne, tronc de o'5u a i m., dret o as-

cendent, simple, no fistulós, piloso-blanquinós;

fulles ± peciolades, de 15-20 parells de folíols

oblongo-linears , obtusos; estipules lanceolato-

linears, acuminades; flors d'un groc pàl•lid.

grans, nombroses, en capítols globulosos, es-

pessos, subsèssils; bràclies linear-alenades, plu-

moses, més llargues que els capítols abans de

l'antesi; calze tubulós, inflato-subgibós a l'esque-

na del tub, piloso-llanut; lacinies linear-alenades, pestanyoses, quasi iguals al

tub: corol•la marcescent, estàndard ovat. enter, una veg. més llarg que el cal-

AstràgaluB narbonensis
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ze, d'ungiu molt curta; ales oblongues, poc més cuites que la carena molt aui-

pla/trasovato-ti-iangular, obtusa; llegum inclosa, globuloso-trigona, coriàcia, pe-

luda, assolcada per l'csqucna. apiculada, 2-4-sperma; llevors grans, reniformes.

Geografia.—Llocs secs i àrids: de Lleida a Mollerusa (Salv.!); Alcanó i altres llocs de Ics

Garrigues (vl.ii in Hb. Gonz.!); Cervera, Tàrrega, Talladell et ahbi, de l'Urgell i la Segarra,

la Escala i altres llocs de l'Empordà (Csia.); Prats de Rei (Puigg.!) Sallent, ap de la Ga-

varresa, r. r. (Puj. C.).—Maig-Jul.

749. A. glycyphyllos L.

(grec YÀuxòí, dolç, i 'fóXXov. fidlii; per la sem-

blança de les fulles amb les de la regalecia ''.)

Sinonimia.— Cas. Hierba de S. Lorenzo;

i'also orozuz.

Perenne, tronc de 5-10 dm., ajagut, flexuós,

angulós, glabre; fulles peciolades, amb 4-6 pa-

rells de folíols grans, prims, el'líptico-ovats;

estipules relativament petites, lanceolato-acu-

minades; flors d'un groc verdós, mitjanes, nom-

broses, acompanyades de 2 bractcoles setàcies,

en capítols uvoides, després oblongs; peduncles 2 vcg. més curis que les fulles.

calze acampanat, glabre; dents linears, més curtes que el tub; estandai'd ovat,

escotat, més curt que les ales, un poc més llarg que la carena, 3-4 veg. més

que el tub; llegum cilíndrico-trígona, arquejada,

acmninada, glabrescent, assolcada a l'esquena,

]:)olisperma; llevors reniformes.

Geografia.—Boscos i llocs hcrboso-umbrosos: Des
de la costa a la cordillera superior del Vallès, a la Font
de la Pola; Sta. Fe del Montseny, S. Hilari i Montsolí;

Ribes, Queralbs.= Vich (Masf.); Núria, Olot (Vay.); Gi-

rona, Cabanes (Sen.); la Sellera (Cod.); Vall d'Aràn,

Port de la Picada, Artiga de Lin íZett.), les Bordes,

Viella, Arties (Llen.).—Juny-.Ag.

750.- A. Cicer. L
(cicer, el cigró ciuró; per la llegum inflada

més menys semblant a la d'aquella planta,

també lleguminosa.)

Astràgalus glycyphyllos

Astràgalus Cicer

Perenne, tronc de 3-8 dm.. ajagut, flexuós, verd, glabrescent; fulles d(

(i) Kccordrs que U regalecia de muntanya és el Trijoí. aípitiiun.

.Aquesta denominació especific.i rcsulln una mica estranya, tota vegada iiuc ),< regitiecia és \.\ (jlyíy>rhis.t
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5-10 parells de folíols cllíptico-oblongs, obtusos v escotats, pubescents, es-

tipules petites, lanceolato-linears, les superiors soldades entre sí, les infc-

rioi-s lliures; flors d'un groc pàl•lid, nombroses, dretes, en capítols ovoides.

espessos, que s'allarguen un poc a la maturitat; pcduncles un poc inés curts

que les fulles, calze tubulós, cobert de petits pèls negres aplicats, de dents

alenades, i veg. més curtes que cl tub; estàndard ovat, escotat, més llarg

que les ales oblongues, obtuses, enteres; llegum cxserta, ovoido-vesiculosa,

bruscament terminada en hec alenat, coberta de pèls negres i blancs, assol-

cada per les dugués sutures; Uevors reniformes, orbiculars.

(ieogra/ia.—Uocs inculis i herbosos: a l'Urgell (Tex. c\ Colm.;; Pir. Or. (Rouy, Cosie>;

Colliure (Gaut.).—Juny-Jui.

Astrdgalus Austríacus

751. — A. Austríacus L.

(de Àustria, per la seva habitació.)

Perenne, do rizoma fort, vertical, tortuós;

troncs de 1-3 dm., prims, difuso-ascendents,

verds, glabrescents; fulles de 6-10 parells de

folíols linears, petits, truncats escotats; esti-

pules lanceolato-agudes, petites, lliures; flors

petites, d'un blau pàl•lid, amb la carena vio-

lada a l'àpex, 8-24 en raïms clars, ovoides.

allargats a la maturitat, quasi cl doble llargs

que les fulles, bractèoles escarioses; calze acam-

panat, cobert de petits pèls blancs aplicat?.

de dents triangulars, iguals a la tercera pari del tub; estàndard obcordifornu.-.

estriat, 3 veg. més llarg que el calze, im poc més que los ales biíides i de

lòbuls desiguals, rodons; llegum linear-oblonga,

subarquejada, de i-i'5 cm., apiculada, super-

ficialment assolcada a l'esquena; llevors ovoi-

des, anguloses, escotades.

Geografia.—Boscos i llocs pedregoso-herbosos: Pla-

na de Vich (Masf. in Hb. Cad.); Mosset, ap. de Prades
(Pourr.).—Juny-Ag.

752— purpureus Lamk.
(del color de porpra: pel que tenen les flors.)

Perenne, rizoma primet, ramificat, horizon-

lal; branques de i-i'5 dm., ajaguts o ascen-
Astràgatus purpureus
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«lents, d'un verd cendrós, cobert de pèls llargs, oberts; fulles de 10-15 parells

de folíols el•líptico-oblongs, escotats, peluts; estipules grandetes, soldades per

la base, opositijolies, de lòbuls lanccolato-acuminais; flors furpurines, dretes,

10-20 en capítols ovoidcs, densos, que no s'allarguen a la maturitat; pe-

dimcles poc més curts que les fulles a la fi un por més llargs; bràcties

llargues, linear-acuminades; calze llargament tubtilós, cobert de pèls negres

oberts; lacinies lincar-alcnadcs. pestanyoses, més llargues que la meitat del

tub; corol•la el doble més llarga que el calze, estàndard oblong, fortament

escotat, molt més llarg que les ales obtuses, enteres; llegum ovoido-trígona

,

dreta, cordifarme a la base, piloso-Uanuda, apiculada, assolcada per la sutura

externa; lle\•ors reniformes.

Geografia.— Boscos i erms montuoso-pedregosos: Plana d'Ancosa, p. de S Magí de Brií-

faganya; Ribes, p. de Montagut. =A1 Cadí, p. de la Seu d'Urgell (Bth.); ports d'Horta, sortint

d'aquest poble cap a Escala d'Arnés i altres llocs fronterissos de l'Aragó (Csta.); Organyà,

al Cadi (Bub.); Espluga de FrancoH (Llen.!).—Juny-Ag.
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Gènere 185.- OXYTROPIS DC.

(Grec 6ÇÚ1;, agul, i TpoTri<; carena; per la lorma de la carena de la corol•la.)

Flors albo-groguenques, blaves lilacines, rn raïms axil•lars llargament

pedunculats; calze tubulós, 5-ficl, de lacinies quasi iguals; estàndard més

llarg que les ales, carena apiculada, estams diadelfes; llegum inflada, amb

im embà longitudinal + complet format per la retroflcxió de la sutura

superior: herbes perennes, acaules, de rizoma relativament gruixut, escamós,

peludes, de les altes muntanyes, de fulles imparipinades, folíols enters,

estipules soldades.

, Flors albo-groguenques; llegum ovoide, apiculada, sentada, canalicii-

1 * lada per la sutura interna; embà incomplet 752. O. campestris.

(Flors blaves o lilacines 2.

'Flors blaves, llegum estipitada, ovato-oblonga (12-16 mm.), embà in-

complet, dents del calze 3 veg. més curtes que el tub, de 8-26 pa-

rells de folíols 753. O. pyrenaica.

I
Flors lilacines, amb la carena violada; Uegmn sentada, oblonga; fulles

de 8-15 parells de folíols 3.

Raïms ovoides, que s'allarguen a la fructiiicació; llegum ovato-oblonga

(18-20 mm.), acanalada per les 2 sutures; embà complet,

754. O. Halleri.

.Raïms subglobulosos, umbel•liformes a la fnictificació; llegum més

llarga, solament acanalada per la sutura interna; embà incomplet,

755. O. Lazica.

753 O campestris DC - O campes-
tris. L., subvar. bicolor Rouy.

(de campus, cl camp, plana; per la

general estació.)

seva

Oxytropís campestris

Planta de 1-2 dm., cespitosa, piloso-sedosa,

no glandulosa; fulles peciolades, de 10-15 Pa-

rells de folíols, ovades o lanceolades, agudes,

acuminades; estipules escarioses, acuminades,

soldades al pecíol per la base; flors dretes,

d'un blanc groguenc o amb la carena blavenca

o violàcia (snbvar. bicolor Rouy). 6-10 en raïms
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ovoides, densos, acompanyats de bràcties més llargues que els pedicels,

lanceolato-acuminades, pestanyoses; peduncles escapiformes , més llargs que

les flors; calze pelut, que s'esqueixa a la maturitat, amb pèls llargs, gro-

guencs i altres de curts, negres, tots aplicats, de dents linears, 3 veg. més

curtes que el tub; estàndard oblong, escotat, molt més llarg que les ales;

llegum ovoide (14-18 >'- 6-8 mm,), sentada, peluda, apiculada, acanalada per

la sutura interna; embà incomplet; llevors reniformes.

Geo^ra/ia.— Roques i pastures de les altes muntanyes: Núria, cap a Fontnegra; Coll de
Pal, Pedró dels Quatre Batlles.= Morens, Costabona (Vay., Gaut.); vall d'Eine (Lap.) Set-

cases, Carençà (Bub.); Port de Viella (Csta.); Vall del Juela (Timb.); Artiga de Viella, Port

de Benasc, Coma Gireta (Llen.); Ruda (C. et S.).—Jul.-Ag.

Oxytropia pyrenàica

754— O. pyrenàica G. et G.

(de Pyrenaicus-Pyrenaei, per la seva habitació

als Pirineos.)

Planta de 5-15 cm., piloso-blanquinosa,

branques del rizoma bastant llargues, primetes

i ascendents; fulles llargament peciolades, de

8-26 parells de folíols oblongs o lanceolats,

acutiiisculs; estipules llargues, peciolars, lan-

ceolato-linears; flors blaves, dretes, a la fi uni-

laterals, 5-15 en raïms globuloso-ovoides,

densos; bràcties oblongo-lanceolades, més llar-

gues que els pedicels, peludes; pedimcles

escapiformes, tant més llargs que les fulles; calze pelut, de dents 3 veg. més

curtes que el tub; estàndard amplament ovat, escotat, d'un quart més llarg que la

carena encorbada i llargament apiculada; llegums estipitades, ovato-oblongues

(12-6 X 5-6 mm.), peludes, penjants totes d'un

mateix costat, assolcada per la sutura interna;

embà incomplet; llevors reniformes.

Geografia.— Pastures i roques de les altes munta-
nyes: Pedró dels Quatre Batlles, al Bergadà. = Cim de
Puigllançada, al Fiergadà (Sen.I); Port de Viella (Csta.).

cim de la Picada, pastures d'Artiga de Viella, Coma
Gireta (Llen.l); Bassivé (Lap., Compiï., Pujol J.l); Port
de la Forqueia (Timb., Bub.); Penablanca, Maladetta,
Castanesa(Zeu.,Gr. G., Isern, Bub.); Ruda (C. et S.).—
Jul.-Ag.

755. O. Halléri Bunge. — O. uralen-

sis DC. — Astragalus variabilis 7 seri-

ceus Rouy.Oxytropis HalIérí
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(Dedicat a Albrecht Haller, 1708-1777, A. de la Flora Helvètica; Ura-

lensis, per la seva habitació als monts Urals; variabilis, pel seu polimorfisme
.

)

Planta de 5-15 cm., piloso-sedosa o Uanosa; fulles peciolades, de

8-15 pai-clls de folíols oblongs lanceolats, aguts, acostats; estipules esca-

rioses, elliptico-lanceolades, agudes, peciolars; flors violades lilacincs, amb

la carena violada a l'àpex, 5-15 pàtulo-dretes, en raïms ovoides, que s'allar-

guen un poc a la maturitat; bràcties lanceolato-linears, molt més llargues

que els pcdicels; peduncles cscapiformes, més curts que les fulles; calze que

es romp a la maturitat, cobert de llargs pèls blancs i d'altres de negres,

curts; dents lanceolato-linears, 4 vcg. més curtes que el tub; estàndard

oblong, escotat; carena encorbada; llegums dretes, ovoido-oblongues (18-20

X 5-6 mm.), sentades, apiculades, puhescents, acanalades per les 2 sutures;

emhà complet; Uevors orbiculars, escotades.

Geografia.— Pastures de les alies muntanyes: Altures de Núria, cap a Noucreus.= Nuria,

(Salv 1); MorenS; Costabona, Coma d'Orri (Vay.); Vall d'Eyne (Bub.); Bassivé, Serra negra

(Puj. J.l); Bielsa (Compri.); Port de Viella (Csia.).-Jul.-Ag.

N. B. La l'i
ochrokuca Csta. referida per Vay. a Morens i Costabona, sospitem que

sigui la subv. bicolor Rouy, de la 0. campeslris L.

756. O. Làzica Boiss.

(Nom geogràfic; regió de la Croacia-Austria-

Hungría; per la seva habitació.)

Molt semblant a l'anterior, se'n distingeix

pels raïms subglobulosos , umbel•liformes a la

fructificació, per la llegum oUonga, més llarga,

solament acanalada per la sutura interna, amb
un embà incomplet.

Geografia.— Roques i pastures elevades dels Piri-

neus: Cambradases (Colson, ex Rouy); Vall d'Eine

(Pellat et Bonnier, ex Rouy); Pir. Or. (Coste).—Jul.-Ag.

jV. B. No's consigna la 0. pilosa DC, citada per Pourr. a Núria i al Coli de les Nou-

fonts a Costabona (Compy.), perquè és planta alpina, d'existència no confirmada als Piri-

neus.

Oxytropis Làzica
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere i86.- PHACA L.

(grec tpax>{ o tfaxói;, llentia; altra lleguminosa mengívola, en Dioscor.; per la forma

de la llevor (0.)

Flors grogues, blanquinoses, blavenques o violàcies, en raïnis axil•lars,

pedunculats; calze 5-dcntat, de dents quasi iguals, acampanat; corol•la ca-

duca, estàndard orbicular bé oval, carena motxa, estams diadelfes; llegum

exserta, pàtulo-reflexa, llargament estipitada, inflato-membranosa, unilocu-

lar, generalment amb un embà incomplet format per la introflexió de la

sutura inferior: herbes perennes de les altes muntanyes, de fulles imparipin-

nades i estipules lliures.

'Flors grogues, llegum i-locular, sense embà; troncs de 20-50 cm., fu-

lles amb 8-15 parells de folíols 756. Ph. alpina.

Flors blaves o violàcies, almenj's la carena; llegum 2-locular, amb
embà incomplet; troncs de 8-15 cm., fulles amb 4-12 parells de

folíols 2.

'Gorja del calze tnmcada molt obliquament, corol•la blanca, excepte la

carena, que és violada a l'àpex i molt més curta que l'estàndard;

ales 2-lobades a l'àpex, 4-8 parells de folíols 757. Ph. australis.

I

Gorja del calze truncada perpendicularment, estàndard blavenc, ales

blanques, enteres; carena violada, quasi igual a l'estàndard; 8-12 pa-

rells de folíols 758. Ph. astragalina.

757.— Ph. alpina L.

(per la seva habitació a les alies muntanyes;

Alpes, ium.J

Tronc de 2-5 dm., dret, fistulós, assolcat,

pelut, molt fullós, ramificat; fulles peciolades,

de 8-15 parells de folíols oblongs o lanceolats,

obtusos o subemarginato-mucronats, peluts,

especialment pel revers; estipules linear-lan-

ceolades, flors grogues mitjanes, 6-12 en raïms

Phaca alpina
(1) Ho deriven de tiàvü), menjar.
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Lleguminoses. G. i86.-Phaca.

unilaterals, clars, llargament pedunculats; calze cobert de petits pèls negres,

amb la gorja truncada obliqiiament , de dents curtes, triangular-alenades;

estàndard orbicular, escotat, igual a les ales enteres i a la carena; llegum

csiipüada, molt inflada, subglobulosa, apiculada, membranoso-transparent,

coberta de pèls negres, unüociday, sense embà; llevors reniformes.

Geo^rj/ia.— Roques i pastures de les alies munianycs: Llocs elevats de la Vall de Ca-

rençà; valls de Einc, lírr i Llo (Compy.); Vall d'Eine (Pourr., Lap., Sen., ex Rouy).—
Jul.-At!.

758 —Ph. australis L.

(australis, meridional; per

relativa.)

la seva habitació

Phaca australis

Tronc de 8-15 cm., ascendent, simple, gla-

brescent; fulles de 4-8 parells de íoliols oblongs

o lanceolats; obtusitisculs o bé obtusos, mucro-

nulats; estipules ovades o lanceolades, flors

blanquinoses, amb la carena violada a l'àpex,

8-16 en raïms ovoides, im poc espessos, quasi

unilaterals, llargament pedunculats; calze co-

bert de pèls negres aplicats, amb la gorja

truncada molt obliquamcnt , dents linears, agudes;

estàndard ovato-escotat, més llarg que les ales oblongues, hilobades a l'àpex

i molt més que la carena; llegum obovoide, estipitada, reflexa, unilateral,

membranosa, subbilocular; embà incomplet; lle-

vors orbicular-reniformes.

Geografia. — Roques i pastures de les altes mun-
tanyes: Coll de Pal al Cadi; altures de Núria. =Costabo-

na, Carençà (Gaut.); la Molina, Comabella, Nuria(Vay.);

Valls d'Eine i d'.\ndorra (G. et G.); Cambredases, Coll

de Núria (Bub.); Coll de Bassivé (Puj. J.); Casianesa

(Zett.).—Jul.-Ag.

759. — Ph. astragalina DC.

(derivat de astragalas -um, pel seu aspecte

semblant al d'aquesta planta.) '"'
Phaca astragalina

Tronc de 8-15 cm., prostrato-ascendent, glabrescent; fulles de 4-8 pa-

(1) Cf. Lupulina (Mrdicago).
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FLORA DE CATALUNYA
Lleguminoses. G. i86.-Phaca.

rells de folíols ovats o bó oblongs, obtusos o escotats, amb pèls blancs, dis-

persos i aplicats; estipules ovato-lanceolades; flors reflexes, blavenques, amb
les ales blanques i la carena violada, 5-15 en raïm curt, globulós, llargament

pedimculat; calze cobert de pèls negres, aplicats, amb la gorja truncada

perpendicularment; dents llargues, linears; estàndard ovato-escotat, més llarg

que les ales enteres i quasi igual a la carena obtusa; llegums oblongo-trígoncs,

pcnjants, estipitades, apiculades, cobertes de pèls negres, aplicats, subbilo-

culars; embà incomplet; Uevors reniformes.

Geo^ra/ía.— Roques i pastures de les altes muntanyes: Núria, cap a Fontnegra i a Nou-

creus.= Vall d'Eine (G. G., Bub.); Carençà (Bub.); Castanesa (Isernl); Prats de Viella (Csta.);

Bassivé, cap a Castanesa (Compn.)— Jul-'Ag.
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PUBLICACIONS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

Gènere 187.— BISERRULA L.

(Llati bis, dugués vegades, doble; sérriila, dimin. de serra, la serra; per la llegum serrada

pels dos marges.)

Flors blanquinoses, blavenques a l'àpex, petites, esteses, 3-10 en raïms

subglobulosos; calze acampanat, 5-partit, pelut, de lacinies alenades, iguals,

tan llargues com el tub; estàndard ovat, escotat, més llarg que les ales i

tant com la carena obtusa; estams diadelfes, llegums penjants, completament

biloculars, deprimides "', de 15-30 x 6-8 mm., simiato-dcntadcs pels 2 mar-

ges, polispermes, de llevors orbiculars, escotades; herbes anuals, de 1-3 dm.,

troncs ajaguts ascendents, peluts; fulles imparipinnades, amb 7-15 parells

de folíols petits, trasovato-cuneïformes, escotats, peluts; estipules ovato-

lanceolades, lliures, membranoses.

Bisérrula pclecinus

760.— B. pelecínus L.

(grec íteXs'/.ivoç, zéXsxuç, una destral de dos talls;

insistint en la idea etimològica de bisérrula, cl

llatí pclicinos (0 pclccina) significa una herba

perjudicial als sembrats) ''.

Sinonimia.— Cast. Aserrucho; serradilla.

Geografia.— Llos secs i herbosos: Vessant meridio-

nal del Tibidabo; .Mollet, vores del Besòs; La Roca,

vores del .Mogent; al peu del castell de Figueres; Cada-

qués i Cap de Creus. =S. P'ost, .Arenys de Munt i altres

llocs més enllà de Mataró (Csta.); Calella (Cuni); costes

de Roses, la Selva (Vay.).—Maig-Jun\•.

(1) No K-oitiprimiJíí^ com diuen les obres descriptives, puix que és aplastJda perpendicularment l'cmbà o sigui

per les sutures que representen les cares de la fulla carpelar.

{2) PeUcíttoít era cl nom que donaren els grecs a lo que els romans ne digueren suurtdúca, planta en Plini i en

Dioscor., una mala herba per als blats.
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Gènere lí COLUTEA L.

(Grec xoXouTÉa o /.oXoitÉa, que deriven de /.oXo'Jiü, mutilar, desmembrar; perquè creien els

antics que en trencar-li les branques es moria, com sofrint una castració.)

Flors grogues, bastant grans, 2-6 en raïms axil•lars, un poc més curts

que les fulles; calze acampanat, curt, 5-dentat, de dents triangulars, quasi

iguals, pubescent; estàndard orbicular, escotat, dret; ales estretes, falcifor-

mes, més curtes que la carena truncada a l'àpex; estams diadelíes, estil ar-

quato-ascendent, estigma lateral, llegum estipitada, inflato-vesiculosa, gran,

ovoide, apergaminada, venosa, transparent, glabra, polisperma; Uevors sub-

lenticulars, llises; arbust de 2-3 m., dret, ramificat, pubescent; fulles impa-

ripinnades, de 3-5 parells de folíols suborbiculars, venosos, glaucescents per

sota, escotats; estipules molt petites, ovato-lanceolades, lliures, agudes.

761. — C. arborescens L.

(llatí arboréscere, fer-se arbre; per ser planta

arbustiva mata. '"')

Sinonímia.—Espantallops; casí. espantalobos,

espantazorras, sietesayos, sonajas, garbancillo.

Raça C. brevialata Langc. — Arbust de

menys de i m., de 2-3 parells de folíols més pe-

tits, el mateix que les flors; ales curtes, que so-

lament arriben als y^ de la carena i als ^/j de

l'estàndard; llegum més llargament estipitada.
Colutea arborescens

Geogra/ía.—Costes calcàreo-argilenques; general, sense abundar molt, als boscos del

litoral, Vallès i Bages. =General en terrenys caliços de tot el pais (Csta.); Vich, r. r. (Masf.);

la Sellera, Amer, S. Julià del Llor (Cod.). La raça C. brevialata Lange, als boscos de la cor-

dillera interior.= A1 Tibidabo (Sen.!),— .Maig-Juny.

(1) Cf. Prulescíns.
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Gènere 189.-ROBINIA L.

(Dedicada al jardiner Joan Robin que la introduí a França, i6or.)

Flors blanques, grans, oloroses, en raïms multiflors, axil•lars, més curts

que les fulles; calze acampanat, curt, subbilabiat, pubescent, 5-dentat, de

dents triangulars, desiguals, les 3 inferiors acuminades; estàndard orbicular,

dret; ales estretes, obtuses; carena aguda, igual als altres pètals; estams

diadelfes, estigma terminal; llegum estipitada, comprimida, llarga de 8 cm.,

penjant, glabra, polisperma; arbres de gran talla, fulles imparipinnades, de

5-10 parells de folíols el•líptics o bé oblongs, obtuses o escotats, adornat

cada un d'una estipuleta alenada; estípides transformades en 2 forts

agullons.

762. — R. Pseudo-acacia L.

('Jjsòòoç, fals; per no ser la vera acàcia.)

Sinonímia. — Cassia; cast. acàcia, guacia.

Geografia.—Originaria de l'Amèrica Septentrional,

es troba cultivada i subesponiània per les vores dels

camins.—Maig-Juny.

Robinia Pseudo-acacia
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Gènere 190. —GALEGA TOURN.

(Ho deriven del grec gala llet, planta lorratgera que augmenta la secreció làctia. Cf. Poly

gala i Galium. Altres ho deriven àc glaiíx.)

Flors blavenques, rarament blanques, bastant grans, en raïms axil•lars,

multiflors, oblongs, llargament pedunculats, més llargs que les fulles; calze

acampanat, 5-dentat, de dents quasi iguals, alenades, igualant al tub, gla-

bre; estàndard oblong, més llarg que les ales i tant com la carena subaguda;

estams submonadelfes, per estar el que devia ser lliure soldat al tub dels

altres nou fins a la meitat; estil arquejat, estigma terminal capitat; llegum

sentada, linear, un poc comprimida, bonyeguda, punxaguda, glabra, es-

triada, aperto-ascendent, polisperma; llevors oblongo-comprimides; planta

perenne, de 6-10 dm., herbàcia, dreta, estriada, fistulosa; fulles imparipinna-

des, de 5-8 parells de follols oblongs o lanceolats, escotats, mucronulats;

estipules somi-sagitades, lliures, grans, acuminades.

763. — G. officinalis L.

Sinonímia.— Galega o gallega; cast. ruda

cabruna.

Geografia.—Prats i vores de reguerons: Falda del

Montseny (Colm.); a la Valldàn p. de Berga (Grau);

Ceret, frontera francesa (Compy.).—Jul.

A'^. B. Ignorem que la cita de Colm. hagi estat

confirmada per cap botànic.

Galéga onícicalis
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Gènere 191.- GLYCYRRHíZA L.

(Grec •;).y/.j(; dolç i p'^x, arrel; per lenir cl rizoma dolç.)

Flors blavenqucs o violades, petites, en raïms axil•lars, espiciformes,

multiflors, pedunculats, aproximadament iguals a la meitat de les fulles;

calze tubulós, pubesccnt-glandulós, gibós a la base, bilabiat, amb el llavi

superior bífid i l'inferior 3-partit, de divisions lanccolades, agudes, quasi

iguals i més llargues que el tub; estàndard oblong, escotat, carenat, més
llarg que les ales oblongues, arquejades; carena més curta que les ales,

aguda; estams diadelfes, estigma oblic; llegum sentada, oblonga, molt com-

primida, bonyeguda, apiculada, finament venosa, 2-4-sperma; llevors lenti-

culars: planta herbàcia, rizoma llenyós, llargament estolonífer, dolç; tronc

de 3-10 dm., robust, dret, estriat, poc ramificat, quasi glabra; fulles impa-

ripinnades, de 4-8 parells de folíols oblongs el•líptics, obtusos, glutinosos

per sota; estipules quasi invisibles.

Glycyrrhiza glabra

764. — Gl. glabra L.

(de glaber, per ser així cl tronc, això és calb,

sense pèls.)

Sinonímia.— Regalecia; cast. regaliz, oro-

zuz, palo dulce.

Geografia.— Sots i prats: A Ullastrell del Vallès;

abundant als camps de Navès, p. de Lleida.=A molts

pobles de la costa, en terrenys guixencs o caliços de la

comarca de Vich fins a Aiguafreda i Hostalets, Tortosa,

La Ràpita i cap a Lleida (Csta."); més amunt de Tortellà

(Fontfredal).— .Maig-Junv.
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Gènere 192. — PSORALEA L.

(Grec il/ü)paXéo<;, sarnós; per les glàndules que presenta i a les quals es deu la mala olor.)

Flors blavenques o violàcies, en capítols axil•lars, globulosos, involu-

crats per 2 bràcties 3-fides i una 2-fida, espessos, llargament pedunculats;

peduncles 2-3 veg. més llargs que les fulles, calze acampanat, pelut, 5-fid,

de divisions lanceolato-alenades, l'inferior un poc més llarga; estàndard

oblong, més llarg que les ales espolonades i la carena obtusa; estams dia-

delfes, estigma capitat, llegum sentada, inclusa, ovato-comprimida, coberta

de pèls blancs i negres amb bec ensiforme, un poc arquejat, indehiscent,

monosperma; llevor reniforme: planta perenne, /)M6fscc;/^glandulosa, d'una

forta olof de betum, tronc de 3-10 dm., dret, ramificat, estriat, negre, gla-

brescent a la base; fulles trifoliolades, amb els folíols el•líptics bé oblon-

go-lanceolats, obtuses o mucronulats, amb punts translúcids, el del mig pe-

ciolulat; estipules linear-acuminades, lliures.

765. —Ps. bituminosa L.

(del llatí bitumen, bitúminis, betum; per la

seva característica mala olor, com d'asfalt.)

Sinonímia. — Herba cabruna, ruda cabruna,

trèbol pudent; cast. trébol bituminoso, hierba

ruda cabruna, trébol de mal olor, de

Sodoma, cecinegro.

/ í' \r Geografia.—Marges i llocs àrids: Comuna des del 11-

„,,... toral a Bagà, Ribes, Olot, Guilleriese/íj/íí'i.—Maig-Nov.
Psoralea bituminosa o »

' ' o

N. B. Es troben alguns exemplars de flors blanques.
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Gènere 193. - PHASEOLUS L.

(Greco-romà 'ííj/jXoí; o ginjo/.'jí;, nom donai pels amics a diverses plantes lleguminoscs; pro-

bablement emparentat amb faselus, que significa barqueta, per la semblança de la

llegum.)

Flors blanques, lilacines o d'un color escarlata, bracteolades, en raïms

axillars; calze subbilabiat, 5-fid, estams diadelfes, caragolats en hèlix amb
la carena i l'estil; llegum comprimida, polisperma; Uevors separades per

teixit cel•lular: herbes anuals, de tronc ordinàriament voluble, fulles 3-fo-

liolades, amb estipules; íolíols acuminats, el terminal rombal, més llarga-

ment peciolulat; estipules persistents.

Les principals espècies cultivades a Catalunya es redueixen a les

següents:

(Raïms multiflors, més llargs que les fulles; corol•la de color escarlata

o d'estàndard escarlata, ales i carena blanques, llegum subfalcifor-

me, aspra 765. Ph. multiflórus.

(Raïms pauciflors, més curts que les fulles; corol•la blanca o lilacina,

llegum recta, glabra 766. Ph. vulgàris.

Phaseolus multiflórus

766.—Ph. multiflórus Willd.—Ph. coc-

cíneus L.

(pels seus raïms de moltes flors; coccineus

(v. coccínus) de coccíum la gransa escarlata,

pel color que generalment presenta la corol•la.)

Sinonimia .— Cast.

Espafia.

Judía escarlata o de

Tronc \'ulubk•, quasi glabre; íolíols ovato-

acuminats, raïms peduncnlats, més llargs que

les fulles; bracteolcs més curtes que el calze;

corol•la d'un color d'escarlata o bé l'estan-

dard escarlata, ales i carena blanques, rarament tota bhuica (Pli. albiflórus

Lamk.): llegums subarquejades, penjants, aspres; llevors ventrudes, colo-

rades o blanques.

Geografia.—Oriünda de l'Amèrica meridional, és planta d'ornament, de llevors menji-

voles, cultivada a la regió subpirenaica, com Ripoll, Ribes, Bagà i altres punts.
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Lleguminoses. <^•• les-^liaseolus.

_^ 767— Ph vulgàris L.

(per ser la qtic més freqüentment es eultiva.)

Sinonimia. — Fasol, mongeta, mongetera,

bajoca (al camp de Tarragona); cast. judía,

habichuela, alubia, fríjol.

Tronc generalment llarg i voluble, glabre;

folíols ovato-acuminats; raïms pedunculats, més

curts que les fulles; flors blanques o lila; llegum

quasi recta, penjant, llargament mucronada;

Phaseoius vulgàris llevors ovoides, subcomprinüdcs, blanques o

tacades.

a sphae.ricus Savi.— Tronc voluble, llevors quasi esfèriques, versicolors,

però no blanques.

P coinpressus DC.— Tronc voluble, llevors comprimides, blanques.

Y túmidus Savi. — Tronc poc voluble, llevors esfèriques o bé ovato-in-

flades, blanques, sense taques.

Oriünda de la índia oriental, cultivada per les qualitats alimenticies

de les seves llevors.

Sinonímia..— La var. a (mongetes renegues '"'); cast. habichuelas domi-

nicas.

La j5 (mongetes nanes o terreres, mongetes mitges llunes, de Mont-

meló, del ganxet, de la torteta; cast. judías gallegas, holandesas, flamencas

i sin hebra).

La Y (mongetes nanes catalanes o setsetraaneres; cast. judía princesa).

Totes elles cultivades pel seu fruit.

(1) Llatí richtus; cast. recito, in(í.ií.
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Gènere 194.— DOLICHOS GAERTN. VIGNA SAVI

(Grec ZóL•/'j'-,, nom d'una forma filaire d'una llegumiíiosa en Hipòcrales i Teophraslus;

al•ludint segurameni a la llargària = òoX'.yói;, llarg, de les llegums; dedicat a Domenico
N'igna, professor de botànica a Pissa (f 1647) (0.)

Flors blanques, 2-3 en umbel•les axiliars; peduncles axiliars més llargs

que les fulles, calze tubuloso-acampanat, 4-íïd, amb la lacinia superior aín-

pla, obtusa i les 3 inferiors agudes; estàndard suborbicular, callós a la basc;

ales oblongues, carena no caragolada, arquejada, obtusa; estams diadelfes,

llegum comprimida, en forma de sabre, tuberculosa a les sutures, de bec

recte o poc encorbat; llevors ovoido-subcomprimides, blanques, amb cl

llombrígol circuit de negre; planta herbàcia, de tronc poc voluble, glabre.

Dólichos melanophthalmos

768. — D. melanophthalmos DC.

(del grec 't^éXa:, [isXavoç, negre, i ò'f{>aÀ}j.d?, ;///,

per les seves llevors blanques, amb el llombrígol

circuit de negre.)

Sinonímia. — Caragirats, fesolets, banj'ulins;

cast; judía de espàrrago (per la longitut de

la lleguin), de careta, de ojo iicgro (per l'anell

negre que envolta el llombrígol).

Geo^'ra/ia.— Oriünda de l'Asia, es cultiva pel seu

fruit.— Estiu.

(i) Autor de ^nimadversioiies in libros ilc bístori.t et Je cansis plaatarum Tbcopbrasti. Pisis 162$.
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 195. — FABA TOURN.

(Nom clàssic d'aquesta lleguminosa entre els romans. ('))

Flors blanques amb una laca negra a les ales, 2-5 en raïms axil•lars,

subsèssils; calze 5-dentat, les 2 dents superiors més curtes, connivents; es-

tams diadelfes, tub estaminal truncat obliquament a l'àpex; estil deprimit,

barbut sota l'estigma; llegum sentada, inflada, carnosa, verda, però a la fi

negra, bequeruda per la prolongació de la sutura dorsal, polisperma; llevors

grans, ovato-comprimidcs, de llombrígol linear negre, separades per teixit

cel•lular: herbes anuals, tronc de 3-10 dm., dret, robust, angulós, glabre; fu-

lles breument aristades, amb 1-3 parells de folíols ovats, mucronats; esti-

pules amples, dentades, maculades.

769. F. vulgaris Moench. — Vicia
Faba L.

(vulgaris, comuníssima i coneguda des de la

més remota antigüetat.)

Sinonímia.— Fava, favera; cast. haba.

Geografia

.

—Cultivades i subespontànies les var. a

genuïna i |3 equina Pers. (favons).

Vicia Faba

(I) Mo deriven Je —ïw, alimentar (cf. Vos.).
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Gènere i-jó. — VICIA L.

(Nom donal en Wino a una lleguminosa; i es fa derivar del cella gwig, d'on també

la forma grega fiíxta.)

Floi-s de color molt variat, axiliars, solitàries o geminades o bé en

raïms pedunculats; calze tnbulós-acampanat, 5-fid o 5-partit, amb el tub

truncat perpendicularment o bé obliquament a l'àpex; estams ordinària-

ment diadelfes, estil deprimit, barbut sota l'estigma; llegum oblonga, beque-

ruda, polisperma; Uevors globuloses: herbes anuals o perennes, de fulles pa-

ripinnades, terminades en circell simple o ramificat; estipules petites.

i Flors solitàries geminades, subsèssils 2.

(Flors en raïms pedunculats 11.

I Calze regular, de divisions iguals; llegum sentada 3.

(Calze irregular, de divisions desiguals; llegum estipitada ... 8.

! Plantes perennes, glabrescents, de rizoma estolonífer; flors grans, d'un

porpra violat; folíols truncato-mucronats, circell ordinàriament sim-

ple o nul 769. V. pyrenàica.

Plantes anuals, per lo comú pubescents 4.

[Llegums de cares bonyegudes, groguenques a la maturitat, reticulato-

1 venoses; folíols trasovats o bé oblongo-linears, escotats, mucronats,

^
) 770. V. satíva.

Llegums de cares no bonyegudes 5.

'Flors i llegums aèries i subterrànies, de distinta forma; fulles inferiors

amb 1-2 parells de folíols trasovato-escotats, sense circell, les supe-

5 ( riors amb 4-5 parells de folíols oblongo-linears, mucronats, amb cir-

cell ramificat 771. V. amphicarpa.

Flors i llegums totes aèries i d'una sola forma ... 6.
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Llevors cuboides, tubcrculoses, vermelloses; estipules enteres, no ma-

culades; fulles inferiors sense circcll, de 1-2 parells de folíols obcor-

-- I dats, les superiors amb circell simple, de 3-4 parells de folíols

\ oblongs o lanceolats 773. V. lathyroídes.

I
Llevors globuloses, llises, brunes o negroses; estipules dentades, gene-

ralment tacadí^s 7.

'Fulles inferiors sense circell, de 2-3 parells de folíols obcordats, les su-

periors amb circell simple, de 4-6 folíols linear-oblongs; flors purpu-

7 rines 774. V. heíerophylla.

j Fulles totes amb circell ramificat, de 4-7 parells de folíols; flors d'un
' vermell viu 775. V. angustifolia.

[Llegum coberta d'una pubescencia aplicada, flors violades, petites; fo-

„ I líols linears, escotats, mucrcnulats .... 776. V. peregrina.

I

Llegum coberta de pèls no aplicats, flors groguenques o tacades de

violeta, grans g.

^Estàndard pelut, pèls de la llegum no tuberculosos a la base, folíols

trasovato-cuneïformes, escotats 777- V. Linnaei.

I

Estàndard glabre, pèls de la llegum tuberculosos a la base, folíols

oblongo-linears, obtusos o atenuats a l'àpex 10.

''Llegum negra a la maturitat, coberta de pèls blancs, clars, inserts en

tubercles petits; llevors globuloses, folíols linear-oblongs, obtusos,

mucronats 778. V. lutea.

10 /Llegum rogenca a la maturitat, coberta de pèls vermcllosos, espessos,

inserts en tubercles grans; llevors quadrangulars, comprimides; fo-

líols inferiors trasovato-obtusos, els superiors linear-Ianceolats amb
punta llarga 779. V. vestita.

Llegum sentada, flors purpurines, fulles amb 1-3 parells de folíols

^^ )
grans 12.

j
Llegum estipitada, fulles, almenys les superiors, amb més de 3 parells

13-
' de folíols

l'Llegum negrosa a la maturitat, de 50-60 mm., glabra; llevors globu-

loso-compiimides; divisions del calze desiguals; tronc robust, dret,

fulles inferiors sense circells .... 780. V. narbonensis.

I

Llegum rogenca a la maturitat, de 25-35 mm., coberta de pèls ro-

gencs; llevors globuloses; divisions del calze iguals; tronc prim,

filaire; fulles totes amb circells .... 781. V. bithynica.
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Lleguminoses

13

G. i96.-Vicia.

14

15

16

(Raïms pauciflors, peduncles molt més curts que les fulles 14.

(Raïms multiflors, peduncles tant o més llargs que les fulles . 15.

Dents del calze desiguals, corol•la blavenca, estriada de porpra; es-

tàndard i llegum glabres; llegums dretes, negroses a la maturitat,

783. V. sepium.
1 Dents del calze quasi iguals, corol•la purpurina, estàndard i llegum
' peluts, llegums penjants, groguenques a la maturitat,

782. V. purpurascens.

'Flors d'un blau violat, calze glabrescent, de dents molt desiguals;

plantes glabres, filaircs, fulles amb circells ramificats.

784. V. onobrychioídes.

I

Flors blanquinoses, tacades de violat; calze pelut, de dents desiguals;

plantes peludes, no filaires, fulles sense circells 16.

'Raïms curtament pedunculats, iguals a les fulles; estil gruixut, barbut

sota l'estigma; llegum oblonga, peluda; plantes blanquinoses,

785. V. argéntea.

I

Raïms llargament pedunculats, més llargs que les fulles; estil prim,

pubescent o eriçat a l'àpex, no barbut; llegum linear-oblonga, gla-

bra; plantes verdes 786. V. Orobus.

770.— V. pyrenaica Pourr.

(per la seva principal habitació.)

Perenne, rizoma cimdidor, estolonífer, de

branques subfiliformes; troncs de 2-5 cm.,

glabrescents, ajaguts o ascendents, ramificats,

angulosos; fulles inferiors amb 1-2 parells de

foliols trasovato-cuneïformes, mucronats, sctise

circells, les superiors amb 3-5 foliols d'igual forma

i circcll ordinàriament simple; estipules semisagi-

tades, enteres; flors d'un porpra violat, axiliars,

soliiaries, grans, subsèssils; calze glabrescent,

de divisions triangular-alenades, quasi iguals i

poc més curtes que el tub; estàndard ample; llegum amplament linear, compri-

mida, sentada, glabra, negrosa a la maturitat; llevors globuloses, llises, tacades.

Geografia.— Pastures seques de les altes muntanyes: Comuna a Núria i Puignançada.=

Solaneta de Costabona, Morens, Comabella, la Toza (Vay.); Port i Vall de Benasc, Casia-

nesa, Bassivè (Zett., Csta.).— Jul.-Ag.

Vicia pyrenaica
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771. — V. sativa L.

(qiie's cultiva: l'especie principal.)

Sinonímia.— Veces, les de llevor negra;

garrofins, les de llevor blanquinosa; casí. al-

garrobilla, alverja, veza; fr. vesce.

Vicia sativa

Anual, tronc de 3-8 dm., angulos, flexuós,

ramificat, pubescent; fulles de 5-7 parells de

folíols trasovats o linear-oblongs, truncats o

escotats; circell ramificat, estipules dentades,

tacades; flors d'un porpra fosc, bastant grans,

geminades o solitàries, subsèssils; calze gla-

brescent, de divisions alenades, pestanyoses, quasi iguals, de la longitut

del tub; llegum amplament linear, comprimida, bonyeguda, reticulato-venosa,

sentada, glabra, groguenca a la maturitat; llevors globuloses, separades per

teixit cel•lular: planta polimorfa.

P macrocarpa Moris.— V. Morisiana Jord.— Folíols grans (10-12 x

20-24 mm.), trasovats, truncats o rosegats i mucronats; llegums de 50

X 8-10 mm., negroses a la maturitat.

Raça V. cordata Walf .
— Compresa entre la V. sativa i la V. angítstifo-

lla, presenta les flors més petites que la primera i més grans que la segona;

divisions del calze més llargues que el tub; llegum quasi plana, llevors

comprimides, folíols inferiors obcordats, els de les fulles superiors oblongo-

cuneïformes, escotats, bilobats, amb un miicró més llarg que els lòbuls.

Geoffrafia.—Comuna, cultivada i espontània per les

terres de conreu.
La p macrocarpa Moris., per llocs herbosos de Mon-

talcgre i de Montcada; la raça cordata Rouy, pels sem-
brats del litoral i del Vallòs.=Baix Empordà, la Garrotxa
(Vay.); Pir. Or.; Paulillas (Gaut.).— Maig.

772.— V. amphicarpa Dorthes.

(del grec à[j.'fL-, de dos, doble; i /apTróç, fruit;

al•ludint a la forma diferent de les llegums

aèries i subterrànies.)

Anual, d'arrel prima, profunda, que produeix

al collet branques subterrànies, primes, blan-
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Lkgaminoses. G. 196. -Vicia.

quinoses, estoloniformes; troncs de 1-6 dm., ascendents, filiíormes, prims,

pubcsccnts; fulles inferiors de 1-3 parells de folíols ohcordats o trasovato-

escoíats, mucronats, sense circell, les superiors amb 4-5 parells de folíols

linears, apiculats, circell ramificat; estipules semisagitadcs, dentades, les

superiors comunament maculades; flors solitàries, les aèries violades,

grans, subsèssils; calze tubulós, pubescent, de dents quasi iguals, alena-

des, més curtes que el tub; llegum linear-comprimida, atenuada pels dos

caps, pubescent, sentada, dreta, negrosa a la maturitat, contenint 5-6 lle-

vors ovoido-comprimidcs, d'un color clar; les flors subterrànies apètales,

que produeixen llegums ovoides, blanques, pubescents, apiculades, 1-2-sper-

mes; llevors globuloses, negres.

Geògrafia .— lAocs secs i àrids: Cordillera liloral, abundant al turó de Montcada. =Tibi-

dabo, Montcada, Castelldefels, Llers (Sen!); .Mberes, Corbieres i altres llocs del Pir. Or.

(Gaut.); Banyuls (Timb., ex Bub.).—Maig-Jul. .

vicia lathyroídes

773.— V. lathyroídes L.

(per la seva semblança amb els Lathyrus.)

Anual, multicaule; troncs de 5-25 cm., prims,

ajaguts o difusos, pubescents; fulles inferiors

de 1-2 parells de folíols obcordais, amb circell

nul o mucroniforme, les superiors de 3-5 pa-

rells de folíols oblongo-cuneïformcs, mucronats,

amb circell ordinàriament simple; estipules

semisagitadcs, enteres, no tacades; flors viola-

des, rarament blanques, petites, solitàries,

subsèssils; calze pelut, de lacinies lanceolato-

alenades, iguals i poc més curtes que el tub

obcònic; estil molt curt, llegum linear-comprimida, de 2-3 cm., sentada,

glabra, oberta o dreta, negra a la maturitat, polisperma; llevors cúbico-

globuloses, iubcrculoses.

Raça V. Olbicnsis Reut. et Shuttlew. —Troncs de 2-3 dm., folíols

de les fulles superiors trasovato-cuneïformes, escotats, els de les supe-

riors linear-apiculats, distants: circell ordinàriament ramificat i tan llarg

com la fulla.

Geograjia. — Boscos i llocs incults, arenosos o pedregosos: Cordillera litoral, al Vallès,

falda del Montseny cap a Gualba; abundant a Cadaqués, camí del cap de Creus; S. Hilari

i Montsoli; Guilleries, a la Serra del Coll. = Les Guillcríes, cap a Pont de la Malafogasa
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í^^
Vicia hetcrophylla

(iMasf.); la Sellera (Cod.!); als voltants d'-VIella (Cuni); Olot (Bolós. Hb.); Roses (Vay.);

Vilarnadal (Scn).

La raça V.olbieiisis Reui. et Shuttlcw, bastant comuna als boscos pró.xinis a Terrassa, la

la cordillera litoral.— .Maig.-Juny.

774. — V. heterophylla Presl., var. de

la V. sativa, apud Fiori.

('sTspo- diferent, i '^ú)>Àov, fulla; per la diferencia

de les fulles superiors i inferiors.)

Anual, troncs prims, de 1-2 dm., prostrato-

difusos, pubescents; fulles un poc peludes, les

inferiors sense circell, de 2-3 parells de folíols

obcordats o trasovats, escotats, les superiors

amb circell simple, de 4-6 íiors purpurincs,

petites, solitàries, subsèssils; calze de tub estret,

dents més curtes que el tub, corol•la estreta,

llegum de 4 X 30 mm., negra a la maturitat, dreta, glabra, una mica

bonyeguda; llevors globuloses, llises, negroses.

Geografia.— L\ocs secs i àrids: Premià de Mar(Sen. in l•lb. Cad.).—.Xbr.-Maig.

775-— V. angustifolia Roth, raça de
la V. communis Rouy.

(de angustus, estret, i folium, fulla; per la

forma dels folíols.

Anual, tronc de 1-6 dm., angulós, pubes-

cent, dret o íilaire; fulles de 4-7 parells de

folíols oblongs, aguts, obtusos escotats,

mucronats; circell ramificat, estipules lanceo-

lato-acuminades, amb un apèndix dentato-

recorbat, ordinàriament maculades; flors d'un

vermell viu, grandetes, solitàries geminades,

curtament pedunculades; calze pubescent, ob-

cònic, de lacinies lanceolato-alenades, pcstanyoses, iguals al tub nerviat;

estil llarg, llegum subcilíndrica, no bonyeguda, sentada, oberta o dreta,

negra, reticulada, glabra a la maturitat, polisperma; llevors globuloses, peti-

tes, llises, tacades, no separades per teixit cel•lular; planta polimorfa.

Geografia. — L\oci herbosos, des de la costa fins a la regió subpirenenca.—Maig-Juny.

Vicia angustifolia
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Vicia pereprina

Lleguminoscs. G. içó.-Vicia.

776. — V. peregrina L.

(peregrinus, estranger; considerada així per

Linneus, ja que no's troha en el seu país.)

Anual, troncs de 2-6 dm., prims, anguloses,

drets o ascendents, ramificats, glabrescents,

filaires; fulles de 3-6 parells de folíols linears,

escotats, amh 2 lòbuls aguts separats per un

mugró; circell ordinàriament ramificat; estipu-

les petites, semisagitades, enteres, no macula-

des; flors d'im violat fosc, mitjanes, amb les

ales blanquinoses, solitàries, breument pedi-

celades; calze acampanat, pubescent, de lacinies

lanceolato-acuminades, desiguals, Ics 2 superiors un poc més curtes, conni-

vents, la inferior igual al tub; estàndard ample, glabre; carena molt curta;

llegum ohlongo-comprimida, de prop de i cm. d'ample, estipitada, coberta

de petits pèls aplicats, groguenca, penjant a la maturitat; llevors grossetes,

globuloso-comprimides, llises, brunes, amb taques negres.

p augustijolia Rouy. — Folíols molt estrets, subfiliformes, amb els lòbuls

més marcats; llegum més petita.

7 latifolia Rouy.— Folíols més amples, sublanceolato-linears; llegum

més gran.

subv. alhiflóra Nobis.— Flors completament blanques.

Geografia.—Camps i paratges herbosos: Comuna des del litoral al Vallès, Bages et alibi.

= Prats de Lluçanès, Borredà, Maià, Sagaró (Vay.); Olot (Tex.); Fortià, Figueres, Llers

(Sen.); al Vallès Ics dugués varietats, i la subv. albiflòra a Sallent (Puj. C.!).—.Abr.-Juny.

ws^^M^-i

Vicia híbrida

777 — V. híbrida L. — V. Linnaei

Rouy.

(qualificada impròpiament, nomen ineptum,

perquè no hi ha tal liibridisme aquí; dedicada

a Linneus 1707-1778J.

Anual, tronc de 2-5 dm., un poc piloso-

erissat, dret. filaire, ramificat; fulles do 4-6 pa-

rells de folíols oblongo o irasovato-cuneiformcs

,

truncats o escotats, mucronulats, circell rami-

ficat; estipules molt petites, enteres o 2-loba-

des, no maculades; flors groguenques, freqüent-
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ment amb venes purpurines, grans, solitàries, breument pedicelades; calze

acampanat, erissat de lacinies lanceolato-alenades, un poc desiguals, tan

llargues com el tub; estàndard exteriorment pelut, 2-lobat; llegum ohlonga,

de prop de i cm. d'ample, estipitada, crissada de pèls no tubcrculosos a la

base, groguenca: i penjant a la maturitat; llevors d'un bru fosc, llombrígol

igual a la desena part de la circumferència de la mateixa.

-'—<S^
Geografia.—Camps i llocs herbosos de la regió infe-

rior, remontant-se al Vallès i Bages. = Sagaró; S. Hilari

(Vay.); Fortià, Figueres, Llers (Sen.); S. Julià del Llor

(Cod.). — Abr-Juny.

778.— V. lutea L.

(llatí luteus, groc; pel color

generalment presenta la flor.)

groc pàl•lid que

Vicia lutea

Anual, tronc de 2-5 dm., prim, filaire, un

poc piloso-erissat; fulles de 5-8 parells de

jolíols linear-ohlongs, obtusos, mucronats, amb
circell ramificat; estipules petites, semisagita-

des o 2-lobades, una d'elles tacada; flors d'un

groc pàl•lid o pintades de violeta, grans, soli-

tàries o geminades, breument pedimculades; calze acampanat, glabre, de

lacinies desiguals, les 2 superiors curtes, connivents, l'inferior més llarga que

el tub; estàndard glabre, estriat; llegum oblongo-comprimida, de prop de

I cm. d'ample, coberta de pèls blancs, estesos, clars, inscrts en petits tubercles,

estipitada, penjant i negrosa a la maturitat; llevors globuloses, llises, tacades

de negre, llombrígol igual a la quinta part de la circumferència.

Vicia vestita

Geografia. — Llocs estèrils i herbosos: Comuna des
del litoral a la zona superior.—Abr.-Juny.

779.— V. vestita Boiss. — subsp. de
l'anterior, apud. Rouy.

(de vestitus de vestiré, amb la significació es-

pecial de peluda; pels pèls vermellosos i espessos

que cobreixen la llegum.)

Anual, tronc de 2-5 dm., erissat de pèls

rogencs, dret o ascendent, angulós; fulles de

6-8 parells de folíols peluts, freqüentment no

oposats, els de les fulles inferiors més petits.
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Lleguminoses. G. 196.-Vicia.

trasovato-oblongs, mucronats, els superiors linear-lanceolats, amb punta

llarga, circell ramificat; estipules petites, les superiors enteres, les altres

semisagitadcs, linears, dentades; flors grogues, ±^ pintades de violeta,

grans, solitàries, subsèssils; calze acampanat, glabrc, de lacinics des-

iguals, triangiilai-acuminadcs, les 2 superiors curtes, connivcnis, l'injcrior

més llarga que cl iuh; estàndard glabrc, llegum oblongo rombal, comprimida,

coberta de pèls vcrmcllosos, espessos, inserís en tiibcrclcs grosseís, estipitada,

penjant, rogenca a la maturitat; llevors qiiadrangHlar-compriniides*\\\?,í^,

negres.

var. raripila Csta.— Pèls de les llegums més clars, llevors globuloses,

més petites, llorabrígol igual a ^/,^ de la circumferència.

Geografia. — l•A&rgiii, vores dels camins i llocs herbosos: Al liloral de Barcelona; al

Vallès, Terrassa. =Montjuic, \'allv•idrera, Sarrià, Valldorei.x et alibi (Csta., Trem.!); a rEm-

pordà (Vay.); Vilarnadai, Cabanes, Roses (Sen.); vinyes de Cerbère (Rouy.)

La var. raripila Csta., al pla de Barcelona i del Llobregat (Csta.); Begues (Compn.!).

—

Abr.- Juny.

780. — V. narbonensis L.

(de Narbonne, la seva primera habitació; Narbo

Marcius dels antics).

Anual, tronc de 2-5 dm., dret, robust, es-

triat, amb 4 linies de pèls cap a l'àpex; ftilles

inferiors amb i parell de foliols sense circell,

les superiors amb 2-3 parells i circell ramificat;

foliols grans, ovats, el•líptics, truncats mu-

cronulats; estipules grans, semisagitades, ente-

res o poc dentades, les superiors ordinàriament

maculades; flors fusco-purpurines, grans, 1-5 en

raïms breument pedunculats, molt més curts

que les fulles; calze acampanat, glabre, de dents desiguals, les superiors

triangulars, més curtes, les inferiors lanceolades, iguals al tub; llegum oblongo-

comprimida, de 5-6 cm., glabra per les cares, crissada a Ics sutures de

tubercles dentiformes, negrosa a la maturitat; llevors globuloso-comprimides-

brimes.

Vicia narbonensis

Geografia. — Boscos i terres de conreu del Vallès, r.; Turó de .Montcada. = Camp de

Tarragona (^\bb.); cultivada (Salv.).— Maig-Juny.
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781 —V. bithynica L -Lathyrus bar-

cinonensis Pourr.

(per haver estat trobada a Bitliynia (NO. de

l'Asta Menor); Barcinonensis, de Barcelona-

Barcino dels antics, lloc habitació seva.)

Anual, tronc de 2-5 dm., dret filaire, ra-

mificat, angulós, pubescent; fulles inferiors

amb I parell de folíols ovats el•líptics, les

superiors amb 2-3 parells lanccolats, tots mu-

cronats; circell ramificat el de les fulles infe-

riors mucroniforme; estipules grans, ovato-

semisagitades, multííides; flors purpitrines, a

la fi blavenques, mitjanes, 1-3, en peduncles ordinàriament iguals a la

fulla; calze acampanat, piloso-nervut, de lacinies lanceolato-acuminades,

quasi iguals, pestanyoses, més llargues que el tub; estàndard purpurí o

blavenc, ales blanques, estil curt, molt barbut sota l'estigma; llegum oblongo-

rombal, comprimida (25-35 x 7-10 mm.), coberta de pèls rogencs, scntada,

polisperma; llevors globuloses, brunes, tacades de roig.

Vicia bithynica

Gío^ni/íí?.—Sembrats i llocs inculls i herbosos: Voltants de Terrassa; comuna als prats

de TEmpalme, Sils i sembrats de Gualba i Vidreres; Blanes.= Montjuic (Salv.!); costa de

llevant capa Lloret (Trem.); litoral de Girona (Vay.); Roses, Cabanes, Figueres (Sen.);

Ceret (Bub.l; Prats de Molló (Lap.); Les, de la Vall d'Aràn, r. r, (C. et S.).— Maig-Juny.

782.—V. purpurascens DC—V. pannó-
nica Jacq. — P purpurascens Boiss.

(de purpurasco; significa colorar-se de porpra;

per les seves flors purpurines; Pannonicus, de

la Pannonia Ponto; per la seva habitació.)

Anual, tronc de 3-6 dm., dret, ramificat,

filaire, angulós, pubescent; fulles de 5-8 parells

de folíols, freqüentment no oposats, trasovats

o linear-oblongs, escotats, truncats bé obtu-

sos, mucronats; circell simple o ramificat; es-

tipules molt petites, semisagitades, enteres,

maculades; flors purpurines, pàrlides, venoses,

grandetes, 2-4 penjants en raïms curtament pedunculats, molt més curts que

les fulles; calze acampanat, gibós a la base, pelut, de lacinies linear-alenades

,

Vicia purpurascens
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L•lcgurtiinoses. G. 1 96. -Vicia.

Vicia sepium

pestanyoses les superiors, tnés curtes i quasi iguals al tub; estàndard pelut,

llegum oblongo-romprimida (do uns 20 x 8 mm.), cstipitada, penjant, coberta

de pèls aplicats; llevors globuloses, negroses, llombrígol igual a la 6.=" part

de la circumferència.

Geo^ra/ia.—Sembrats i icrics de conreu: Terrassa r.; Monistrol, vores del Llobregat.

=

Solsona, Cardona, Berga, Alp, Puigcerdà (Bub.); la Cerdanya (Gaut.)— Maig.

783. —V. sepium L.

(genüiii plural de sepes, bardissar; per la seva

estació.)

Perenne, rizoma esioloní/er, de branques

filiformes, rogenques; tronc de 5-10 dm., an-

gulós, filaire, pubescent; fulles de 5-7 parells

de jolíols ovats, decreixents de la b;ise a l'àpex,

amb circell ramificat: estipules semisagitades,

inciso-dentades, freqüentment maculades; flors

fusco-blaveiiqucs, cstriades de porpra, petites,

2-5 horizontals, en pcduncles molt més curts

que les fulles; calze acampanat, pelut, de

lacinies desiguals, trlangular-acuminades, les superiors curtes, connivents,

l'inferior més curta que el tub; estàndard glabrc, llegums oblongo-linears,

comprimides (25-30 x 7 mm.), estipitadcs, dretes, glabres, negroses a la

maturitat; llevors globuloses, tacades de negre, llombrígol igual a les dos

terceres parts de la circumferència.

Geografia.— hoicos i prats de les muntanyes: freqüent a la cordillera superior del Vallès,

des de Montserrat a S. Llorenç del Munt, baixant fins a Montcada; Montseny, Montsolí, Gui-

llerles, a la serra del Coll; per tota la regió alta del

Bergadà; Ribes, Queralbs et alibi. = Ripoll (Salv.!);

Berga, Olot i restant de la muntanya; Viella (Csla.);

Vich(Masf.); Anglès (Cod.!); Roni, Pallaresa (Font!).—

Maig-Jul.

784.— V. onobrychioídes L.

(De òvoSpu/íç i -l'.òifi, semblant, per la seva sem-

blansa amb les espècies del genero Onobrychis.)

Perenne, rizoma llcnyós, troncs de 5-12 dm.,

íilaires, anguloses, estriats, ramificats, pubes-

ccnts; fulles de 4-9 parells de folíols lanceo-

lato-oblongs, tnmcats o linears, tots mucronats;Vicia onobrychioídes

173



FLORA DE CATALUNYA
Lleguminoses. G. 1 96. -Vicia.

circell ramificat o mucroniforme a les fulles inferiors; estipules grans, semi-

sagitades, acuminades, inciso-dentades, les superiors peciolulades; flors grans,

d'un blau violat, amb la carena més pàl•lida, 6-12 horizontals, en raïms unila-

terals, llargament pedunculats, clars, molt més llargs que les fulles; calze

tubuloso-acampanat, pubescent, de divisions molí desiguals, les 2 superiors

dcntiformes, connivents, les altres lanceoladcs, iguals al tub; estàndard glabre,

llegums linears, comprimides (30 x 6 mm.), estipitades, penjants, glabrcs,

bruneo-vermelloses a la maturitat, polispermes; llevors ovoido-comprimides,

negres, tacades, llombrígol igual a la 3.» part de la circumferència.

P angusttssima Seringe.

més prima.

Folíols molt estrets, més curts i aguts; planta

Geografia.—Boscos i sembrats: S. Llorenç del Munt; Plana d'Ancosa, cap a S. Magí;

al Bergadà, Fumanya, Rebost, cap a Puigllançada.=Cap a Canet i la Murtra (Salv.i);

Ardèvol de la Segarra, Gironella, Espunyola, muntanya dels Tossals (Puj. C.!); al

Miracle (Marcel!); Ports d'Horta i Arnés (Bolos); la Cerdanya, ,\lp, Maranges (Vay.);

Berga, Montgarri (Bub.); Salardú, Vall de Baflos (Timb.); sembrats de Viella (Llen.!);

Roni, Pallaresa (Fontl).

La ,8 angustissima Ser., no escassa al terme d'.\rdèvol (Puj. C).—Maig-Jul.

785. — V. argéntea Lap.

(del llatí argentum, la plata; pel color blan-

quinós canescent de la planta.)

Perenne, rizoma de divisions primes, cun-

didores; troncs de 1-2 dm., drets, piloso-ca-

nescents; fulles sense circell i freqüentment

imparipinnades, amb 4-10 parells de folíols

3 costats, oblongo-linears, mucronats; estipules

grans, semisagitades, ovato-acuminades, ente-

res; flors grans, blanquinoses; estàndard amb
venes violades, àpex de la carena tacat de

porpra, 4-10 en raïms unilaterals, densos,

iguals a les fulles més curts; calze pelut, de lacinies triangulars, acumi-

nades, Ics superiors un poc més curtes, l'inferior quasi igual al tub;

estàndard glabre; lleginns oblongo-rombals, comprimides (de 20 x 8 mm.),

estipitades; peludes, groguenques a la maturitat; llevors globuloses, brunes,

tacades; llombrígol igual a la 10.^ part de la circumferència.

Vicia argéntea

Geografia.— Pastures i pcdruscam dels alts Pirineus: .\bundant a la Vall de Castanesa,

cap a Bassivé (Lap., Zctt., Gr. et G., Csta.).—Jul.
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786— V. OrobusDC.
(llatí orobus, grec Spo^o;; ho deriven de èpsJtts'.v,

puntejar, parlant del bestiar quan pastura; nom

do7iat pels antics a una Uegnminosa ferratgera.)

Perenne, rizoma curt, ramificat; troncs de

2-4 dm., nombrosos, drets, anguloses, peluts,

ramificats; fulles amb circell mucroniforme, de

6-14 parells de folíols oblongs, obtusos, mucro-

nats, finament nervoits, molt acostats, el parell

inferior amplexicauk: estipules semisagitades,

enteres o poc dentades; flors blanques, amb
venes i taques violades, 10-15, grans, penjants,

unilaterals, en raïms espessos, llargament pedunculats, més llargs que les fulles;

calze acampanat, pelut, de lacinies dcsigtials, les superiors triangulars, acu-

minades, curtes, l'inferior lanceolato-alenada, igual al tub; estàndard glabre,

insensiblement atenuat en ungla ampla; llegums //;;ríi;'-oò/o;ig!íí•s (25 x 6 mm.),

cstipitades, glabrcs, groguenques a la maturitat; llevors ovoido-comprimides,

brunes, llises; llombrígol igual a la meitat de la circumferència.

Geografia.—Boscos i prais de les regions alpina i subalpina dels Pirineus Centrals; Vall

d'Aran (Tex.); Arties i Tredòs (Compn.! in Hb. Cad.); Superbaneras, (Zett.); Vall de Banos

i Montgarri (Timb. i Bub.); comú als prats des de Canejan a Viella (Llen.!), Tredòs

(C.et S.).—Maig-Jul.

Vicia Orobus
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Gènere 197. — CRACCA RiV.

(D'elimología obscura; nom donat per Plini a la llcvor de la vessa silvestre.)

Flors blaves, blavenques o vermelloses, en raïms axil•lars, peduiiculats,

rarament solitàries; tub del calze truncat obliquament, amb 5 lacinies des-

iguals; estil comprimit (aplastat pels costats), pubescent al voltant de

l'e^pcx, no barbut; llegum estipitada, polisperma, bequeruda.

[Flors petites (menys de i cm.), poc nombroses, de color pàl•lid; lle-

gum de 2-4 Uevors; plantes anuals 2.

I Flors ^ grans, nombroses, de color viu; llegums de més de 4 Uevors;

plantes perennes o anuals 4.

[Estipules d'una mateixa fulla homomorfes, enteres; peduncle erissat,

2-6-flor, corol•la poc o gens exserta . 787. C disperma.

[Estipules d'una mateixa fulla dimorfes. corol•la llargament exserta. 3.

i^Peduncles mútics, 1-2-flors; divisions calicinals molt desiguals, totes

més curtes que el tub; corol•la violàcia, 3-4 veg. més llarga que el

calze; llegum 5-8-sperma, una estipula alenada i una altra bipar-

tida 788. C. elegantíssima.

jPeduncles aristats, i-fiors, divisions calicinals quasi iguals, més llar-

gues que el tub; corol•la blanquinosa, 2 veg. més llarga que el calze;

llegum 2-3-sperma, una estipula linear sentada i una altra multi-

partida, peciolada 789. C. monànthos.

[Plantes anuals o perennants, flors que s'obren quasi totes simultània-

ment, ungla de l'estàndard el doble llarga que el llim ... g.

I

Plantes perennes, que s'obren successivament de la base del raïm a

l'àpex, imgla de l'estàndard igual al llim o més curta ... 8.

«Flors d'un porpra fosc, raïms més curts que les fulles o iguals, calze

no gibós a la base, de divisions poc desiguals; llegum peluda, car-

pòfor més curt que el tub del calze 790. C. atropurpúrea.
i Flors violades o blavenques, raïms més llargs que les fulles, calze pi-

lós a la basc, de divisions desiguals; llegum glabra, carpòfor més llarg

que el tub del calze 6.
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'Flors blaves, amb les ales grogues; raïms de s-ó-ílors, curts; estàndard

més llarg que les ales; estipules enteres, fulles amb 4-7 parells de

íolíols 793. C. Bertolonii.

I Flors violades, amb les ales pàl•lides u blanquinoses; raïms multiflors,

I
llargs; cstandai"d igual a les ales, estipules ordinàriament dentades,

fulles amb 5-10 parells de folíols 7.

Raïms no plumosos abans de l'antesi, flors horizontals, que s'obren

simultàniament; ales pàl•lides o blanques, calze glabrescent, lacinia

inferior igual al tub; planta glabrescent . 791. C. varia.

I Raïms plumosos abans de l'antesi, flors penjants, que s'obren succes-

sivament; ales blaves, calze pilós, lacinies plumoses, 1' inferior més

llarga que cl tub; planta peluda 792. C. villosa.

'Flors d'un blau pàl•lid barrejat de blanc, raïms sensiblement més

llargs que les fulles, ungla de l'estàndard tan ampla com el llim i

la meitat més curta, carpòfor igual al tub del calze,

794. C. tenuifólia.

I

Flors d'un blau violat, raïms iguals a les fulles o poc més llargs, un-

gla de l'estàndard més ampla que el llim i tan llarga com ell, car-

pòfor més curt més llarg que el tub del calze .... g.

/Plantes glabrescents o amb pèls aplicats, lacinia inferior del calze li-

l near, llegum contreta en un carpòfor més curt que el tub del calze,

I 795- C. major.

\ Plantes peludes, amb pèls oberts; lacinia inferior del calze alenada,

I llegum atenuada en un carpòfor més llarg que el tub del calze,

[ . 796. C Gerardi.

787.— C. disperma Gr. G.

(de Si- i o.-éf/|j.a llavor; per tenir les llegums du-

gués llavors.)

Anual, tronc de 2-6 dm., prim, lïlairo, rami-

ficat, angulós, pubescent; fulles de 6-10 parells

de íolíols oblongo-linears, distants, mucronu-

lats; circell ramificat, estipules semisagitades

o linears, enteres; flors petites, blavenques,

2-6, penjants, en peduncles curtament aristats,

més curts que les fulles; calze pubescetit, de

lacinies desiguals, linear-alenadcs, les 2 stipe-
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rtors més cúries, connivcnls, Ics inferiors més llargues que cl tub; corol•la poc

més llarga que el calze, llegum oblongo-romhal (15 x 6 mm.); cstipitada, glahra,

groguenca a la maturitat, 2-sperma; Uevors globuloses, negres; llombrígol

igual a la desena fart de la circumferència.

Geogra/u?. — Llocs secs i herbosos: Gavà i Aramprunyà; Papiol, Monialegre, Mollet;
comuna a Cadaqués = De \'allvidrera a S. Jeroni (Csta ); S. Feliu de Guíxols (Bub.); de
Roses a Llansà (Vay.); la Sellera (Cod.lJ.—Maig-Juny.

Cracca elegantíssíma

788.— C. elegantíssíma Shuttl.

(superlatiu de élegans; pel color bonic de les

flors.)

Anual, tronc de 2-6 dm., difús, subfilairc,

angulós, glabrc; fulles de 5-7 parells de folíols

oblongo-lanceolats, mucronulats, distants, pe-

ciolulats; circell molt ramificat, estipules peti-

tes, heteromorfes, l'una linear-alenada, entera,

scntada, i l'altra bipartida, subesiipitada, més

ampla (a veg. les 2 enteres o les 2 biparti-

des); floi-s d'un blanc violat, mitjanes, a la lï

penjants, 1-2 en peduncles no aristats, iguals,

aproximadament a la meitat de les fulles; calze acampanat, gibós, pubescent,

de divisions molt desiguals, les 2 superiors dentiformes, connivents, les inferiors

linears, quasi iguals al tub; corol•la 4-5 veg. més llarga que el calze, llegum

oblonga (2-3 cm. x 6-8 mm.), glabra, groguenca a la maturitat, bequcruda,

contreta en un carpòfor igual al calze, amb 5-8 llevors orbicular-comprimides,

negres; llombrígol igual a la quinta part de la circumferència.

var. multiflóra.—Planta més robusta, de 5-10

dm.; estipules freqüentment quasi iguals, pecio-

lulades, linears, amb un lòbul més curt al cos-

tat extern de la base; peduncles de 3-8 flors, cur-

tament aristats, quasi tan llargs com les fulles;

les primeres flors freqüentment caduques.

Geografia.—Boscos, erms i paratges herbosos: Cordi-
llcra litoral, Terrassa; Cadaqués, cap al Cap de Creus, al

peu del Tibidabo, Castelldefels. = De Roses a Cadaqués
(Sen !). Abunda la var. «ii///!/?^;-^.— Maig.-Juny.

789. — C. monanthos Gr. et G.

(de (lóvoç, un sol, i avïí•oç, flor floració; per les
Cracca moaanthos /, i-, . \

seves flors sohtartes.)
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Anual, tronc de 2-6 dm., prim, ascendent, angulós, ramificat, glabre;

fulles de 5-7 parells de folíols oblongs o lineai^, escotats o truncats, mucro-

nats; circell ramificat, estipules heteromorfes, l'una linear, scntada, entera,

l'altra multipartida, en lacinies filijormes, simulant un pedal, peciolulada;

flors d'un blanc blavós, amb l'àpex de la carena tacat de negre, solitàries

sobre pedundcs curtamcnt aristats, més curts que les fulles; calze acampa-

nat, pubesccnt, de lacinies quasi iguals, lanceolato-acuminades, poc més llar-

gues que cl tub: corol•la 1-2 veg. més llarga que el calze; llegum oblonga

(de 2-3 cm. X 89 mm.), glabra, groguenca a la maturitat, bonyeguda, cur-

tament cstipitada; 2-3 llevors globuloso-cumprimides, rogenques, tacades de

negre; llombrígol igual a la desena part de la circumferència.

Geograjia. — Frcqüenl des dalguns anys a Ics vores de la via fèrria des de 'l'crrassa a

Manresa, segurament importada, però molt perfectament naturalisada.—.Maiq.

790. — C. atropurpúrea Gr. et G.

(0 atripurpürca: ater, negre; purpureus, color

de porpra; pel que tenen de porpra negrós les

flors a l'àpex.)

Sinonímia.— Matagats (a la Bellera, Cod.).

Anual o bienal, tronc de 3-8 dm., difús o

filaire, ramificat, angulós, pubescent; fulles de

6-10 parells de folíols oblongs, obtusos, mucro-

nulats; estipules semisagitades, dentades; cir-

cells ramificats; flors d'un porpra negrós a l'àpex,

grans, que s'obren totes simultàniament, hori-

zontals i a la fi penjants, 4-10 en raïms uni-

laterals, plumosos abans de l'antesi, rombals, pròximament iguals a les

fulles; calze acampanat, pelut, de tub obliquament tallat, però apenes

pilós a la base, de lacinies desiguals, linear-alenades, les 2 superiors més

curtes, les inferiors iguals al tub; estàndard més llarg que les ales, ungla

ampla, el doble llarga que el llim; llegums oblongues (30 >: 8-10 mm.),

penjants, peludes, groguenques a la maturitat, contretes en carpòfor més

curt que el tub del calze; llevors globuloso- comprimides, envellutades,

negres; llombrígol igual a la quinta part de la circumferència.

Cracca atropurpúrea

Geografia.— Camps i llocs herbosos: Pla de Barcelona, Prat, Castelldefels, Papiol, al

Vallès; S. Llorenç del Munt; Lloret i comarca de la Selva; Castelló d'Empuries.= Prov. de

Tarragona (Csta. Wbb.); litoral de Girona; fins a Sta. Coloma de Farnés, Santes Creus.

Dosquers (Vay.); Montseny, S. Feliu de Guixols (Bub.l.—.Maig-Juny.
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791. — C. varia Host.— Vicia dasy-

carpa Ten.

(llatí varius, aquí sinònim de versicolor, fer

canviar de color Ics seves flors; dasycarpus, de

òaíjòç, pelut (villosus) i xapjróç, fruit; nom im-

propi, encara que va ser aplicat a l'especie se-

güent, considerant/a can a var. d'aquesta.)

Anual o bicnal, tronc de 3-10 dm., ajagut

o filaire, prim, ramificat, aiigulós, glabrescent;

fulles de 5-10 parells de folíols linears o li-

near-oblongs, mucronulats; circell ramificat,

estipules semisagitades, enteres o dentades;

flors violades, amb les ales pàl•lides o blanquinoses, bastant llargues

(14-16 mm.), que s'obren quasi simultàniament, horizontals, en raïms clars,

oblongo-rombals, no plumosos abans de l'antesi, un poc més llargs que les

fuUes; calze acampanat, gihós a la base, glabrescent, de divisions desiguals,

les superiors curtes, triangulars, connivents, les inferiors linear-alenades,

iguals al tub; corol•la 3-4 veg. més llarga que el calze; estàndard igual a

les ales, d'imgla cl doble llarga que el llim; llegum oblongo-rombal, compri-

mida (de 20-25 X 8-9 mm.), glabra, groguenca a la maturitat, bruscament

contreta en un tecàfor més llarg que cl tub del calze; llevors globuloso-com-

primides, negroses; llombrígol igual a la setena part de la circumferència.

Cracca varia

Geograjia.—Terres de conreu, des del litoral als Pirineus: Pr.il del Llobregat; al Vallès;

a l'Empalme, S. Hilari i .Monisoli; Corbera del Bergadà; Menàrguens de l'Urgell. =Serra-
Teix, Espunyola (Puj. C.!); \'all de Llo, la Cerdanya (Bub.): Massanet de la Selva (Vay. e.\

Bub.).—Maig-Jul.

iV, B. En Tespai de pocs anys s'ha estès per tot el pals.

Cracca villosa

792. — C. villosa Gr. G. — Vicia Go-
dróni Rouy.

(del llatí villosus, de villus, manyoc; pelut

erissat; pels pèls estesos que presenta la planta;

dedicada a Godron, 1807-1880, Coautor de la

nFlore de Francoi, 1848-1856.)

Considerada per alguns com a varietat plu-

mosa de l'anterior, se'n diferencia essencialment

pels caràcters següents: planta més robusta,

peluda, de folíols i estipules més amples; raïms

plumosos abans de l'antesi, més llargs, més den-
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Lleguminoscs. G. I97.-Cracca.

Cracca Bertolonii

SOS, iguals a les fulles; flors pcnjants, que s'obren successivament: calze

pelut, lacinies plumoses, l'inferior més llarga que el tub; ales blaves, llegums

un poc més estretes (6-7 mm.).

Geo^ríi/ííj— Camps i vores de camins: Terrassa, Mollet i alires llocs del Vallès.= Reque-
sens(Vay.); la Cerdanya; Valls d'Eyne, de Lló (Gaut.); Pir. Or. (Rouy).—Juny.

793. — C. Bertolonii Gr. et G. — Vi-

cia Pseudocracca Bert.

(Dedicada a A>it. Berioloni, 1775-18Ò9, Pro-

fessor de Botànica a la Universitat de Bolonia,

autor de varis treballs importants sobre la Flora

d'Itàlia 1838-54).

(de ijíïuSo- fals, i cracca, par la seva semblança

amb l'anterior, de la qual se considera subespecie.)

Anual, tronc de 3-10 dm., filaire, angulós,

ramificat, glabrescent; fulles de 4-7 pareUs de

folíols ovats a les inferiors, oblongo-linears a

les superiors, truncats o escotats; circell ramificat; estipules semisagitades,

enteres; flors blaves, amb les ales grogues, 3-6, grans, ascendents o bé obertes,

en raïms clare, curts, no plumosos abans de l'antesi, més llargs que les

fulles; calze acampanat, pubescent, gibós a la base; lacinies desiguals, les su-

periors molt curtes, connivents, les inferiors lanceolato-acuminades, quasi

iguals al tub; estàndard mes llarg que les ales, d'imgla cl doble llarga que el

llim; llegum oblongo-comprimida (de 30 x 8 mm.), groguenca a la maturitat,

glabra, reticulada, atenuada en carpòíor, més llarga que el tub del calze; lla-

vors globuloses, petites, negres; llombrígol

igual a la vuitena part de la circumferència.

P brcvipes VVk.— Raïms més breument pe-

dunculats, més curts que les fulles florals.

Geografia.— Llocs cultivats o incults: Montalegre i

altres turons del litoral; comuna al litoral de Cada-
qués. =Roses (Sen.).

La ^ brcvipes \\"k., a Terrassa; la Puda de Montserrat,
Sallent, Menàrguens d'Urgell e/ a/íW.—Maig-Juny.

794. — C. tenuifolia Gr. et G.— Vicia

tenuiíblia Roth.

(de tcnuis, prim, estret, i íolium, fulla; pels seus

folíols linears.)
Cracca tenuifolia
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FLORA DE CATALUNYA
Llcguminoses. G. i97.-Cracca.

Perenne, troncs de 1-2 m., robustos, filaires, angulosos, pubescents;

fulles de 8-10 parells de folíols linear-oblongs o linears, mucronulats; circell

ramificat; estipules enteres; flors d'un blau pàl•lid, amb les ales blanquino-

ses, bastant grans, horizontals, que s'obren successivament en raïms mul-

tiflors, generalment i veg. més llargs que les fulles; calze acampanat, pu-

bescent, no gibós a la base, de divisions desiguals, les superiors curtes,

triangulars, connivents, les inferiors lanceolades, més curtes que el tub; es-

tàndard quasi igual a les ales, d'ungla tan llarga com el llim i la meitat

més curta; llegum oblongo-comprimida (de 20-25 x 6 mm.), bruna a la

maturitat, glabra, atenuada en im carpòfor igual al tub del calze; Ueyors

ovoides, negres; llombrígol igual a la quarta part de la circumferència.

Geografia.—Boscos i llocs herbosos: Cordillera litoral al turó de Montcada; cordillera

superior del Vallès, la Barata, la Mata, S. Hilari i les Guilleríes. = Tibidabo (Csta. Sen.!)

cap a Berga, Bagà e/ a/íèi (Compn.!); Olot, Coral (Vay.); Biclsa (Campo!); Fiscal (Nuet);

Eyne (Gaut,). — .Maig-Jul.

795.— C. major Franken.

(per la seva major talla en comparació d'altres,

especialment de la minor.)

Perenne, tronc de 1-2 m., filaire, angulós,

glabrescent; fulles de 8-12 parells de folíols

oblongo-linears, mucronulats; circell ramificat;

estipules semisagitades, enteres; flors- rf'zot vio-

lat pàl•lid blaves (9-12 mm.), curtes, nom-

broses, que s'obren successivament de baix a

dalt, en raïms densos, triangular-oblongs, tant

o més llargs que les fulles; calze acampanat,

pubescent, no gibós a la base, de divisions

desiguals, les superiors triangulars, curtes, connivents, les inferiors linear-

alenades, iguals al tub; estàndard ovat, de llim redreçat, tan llarg com

l'ungla i separat d'ella per un estrenyiment; llegum linear-oblonga (de

20-25 ^ 5-6 mm.); glabra, negrosa a la maturitat, bruscament contreta en

un tecàfor més curt que el tub del calze; llevors globuloses, brunes, tacades;

llombrígol igual a la tercera part de la circumferència.

Cracca major

Geografia.—Comuna per llocs herbosos i montuosos des de la cordillera litoral líiis a la

regió pirinenca.— Maig-Sei.
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Lleguminoses. G. I97.-Cracca.

796.— C. Gerardi Gr. et G.— Vicia

Gerardi AU., subsp. de la anterior ap.

Rouy.

Planta afí de l'anterior, de la qual es dis-

tingeix pels troncs més robustos, flexuosos,

més fullosos, coberts de pèls llargs, subllanosos;

fulles amb els folíols més nombrosos i acostats,

pubescent - sedosos; flors blavenques, petites

(8-10 mm.), raïms densos, més acostats a

l'extrem del tronc, iguals o més curts que les

fulles; lacinia inferior del calze alenada, peluda:

llim de l'cstandard igual a l'ungla; llegum més
llargament atenuada a la base, en un carpòfor més llarg que cl tub del calze.

Geo^Tíj/ítj. — Boscos i pastures de Ics muntanyes: Montseny, al Bergadà; S. Climens;

Adous del Bastareny et a/i*i.= Montscrrat, a la Vall d'Aràn, Arties (Csta.); boscos de Ar-

tiga de Viella i de tota la Vall (Llen.!); al Llussancs, Vidrà, Olot, Besora, Talaxà, N.' S." del

Mont; Ribes, fins a la Cerdanya (Vay.); la Sellera (Cod !).—Jul.-Ag.

Cracca Gerardi
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FLORA DE CATALUNYA

Gènere 198. — ERVUM L.

(Paraula llaiina usada per Columel'la, que deriven alguns del celta crw, gotet; per viure

a les terres cultivades.)

Flors albo-blavenques o rosades, petites, en raïms axil•lars, peduncu-

lats, mono-pauciflors; calze obliquament truncat, de 5 dents desiguals, les

2 superiors separades; corol•la més llarga que el calze, estams diadelfes, amb
el tub truncat molt obliquament a l'àpex; estil un poc deprimit, pubescent

a l'àpex, no barbut; llegum estipitada, ordinàriament arrodonida a l'àpex,

3-6-sperma; llavors globuloses; herbes anuals de fulles cirríferes.

1

^Llegum bequeruda, de cares bonyegudes; peduncles aristats, divisions

' del calze iguals o més llargs que el tub 2.

Llegum no bequeruda ni bonyeguda, peduncles generalment mútics,

divisions del calze -^ desiguals 3.

Raïms 1-4-flors, molt més curts que les fulles; llegum de 15-20 x 5 mm.,

I molt bonyeguda, arrodonida a l'àpex, de bec curt, glabra, 3-4-sperma,
'

797. E. Ervilia.

j
Raïms 3-8-flors, iguals a les fulles o poc més curts; llegum més citrta

i més estreta, poc bonyeguda, truncada obliquament a l'àpex, de

bec més marcat, pubescent, 2-sperma 798. E. hirsutum.

(Divisions calicinals més llargues que el tub, planta pubescent,

peduncles no aristats, 2-5-flors; llegum 5-6-sperma,
'^

j
799. E. pubéscens.

[Divisions calicinals més curtes que el tub, planta glabrescent . 4.

'Peduncles no aristats, 1-2-flors, més curts que les fulles; llegum gene-

ralment 4-sperma, folíols obtusos 800. E. tetraspermum.

I

Peduncles aristats, 2-5-flors, quasi i veg. més llargs que les fulles;

llegum 5-6-sperma, folíols aguts 801. E. gràcile.
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Lleguminoses. G. i98.-Ervum.

Ervum Ervilia

797.— E. Ervilia L.t— Vicia Ervilia

Willd.

(Diminutiu de ervum, amb que Varro anomena

una vessa, escrit també ervila; per la seva

petita talla.)

Sinonímia.—Er, ers, ert o herp; cast. yeros,

chícharo, alcarcena.

Planta de 23 dm., glabrescent, no filaire,

dreta, flexuosa, angulosa, ramificada; fulles

de 8-12 parells de folíols linears, truncato-

escotats, mucronats; c\rcç\\mucroniformc;e?,-

típules semisagitades, laciniades; flors bla )iquinoses, amb venes violades,

1-3 en peduncles aristats, molt més curts que les fulles; calze glabrescent,

de lacinies iguals, alenades, més llargues que el tub; corol•la poc més

llarga que cl calze; llegum linear-oblonga, de 15-20 x 5 mm., penjant,

bonyeguda, anodonida a l'àpex, curtament bequeruda, glabra; llevors 3-4

subglobuloses, brunes, de llombrígol ovat.

Geo^ra/itj.— Cultivada i espontània a la l'alda de S. Llorenç del Munt i altres parts del

Vallès i Bages. =Vich (Masf.l; la Sellera iCod.) et alibi.—Abr.-Maig.

798.— E. hirsutum L.— Cracca mi-

nor Gr. et G.— Vicia hirsuta Koch.

(del llatí hirsutus, pelut; per ser-Iio la llegum

i més menys la planta; minor, en comparació

amb la Cr. major.)

Sinonímia.— Cast. Alverja, alverjón.

Planta de 2-6 dm., prima, filaire, subpilosa;

fulles de 6-10 parells de folíols linears, truncato-

escotats, mucrotiulats; circell ramificat, esti-

pules linears, laciniades; flors d'un blanc bla-

venc, molt petites, 3-5 en peduncles aristats,

iguals a les fulles o més curts; calze pelut, de lacinies iguals, alenades, més

llargues que el tub; corol•la el doble llarga que cl calze; llegum oblonga,

molt petita (10 x 4 mm.), penjant, truncada obliquament a l'àpex, bequeruda,

un poc bonyeguda, peluda, 2-sperma; llevors subglobuloses, groguenques,

tacades; llombrígol igual a '/^ de la circumferència.

Ervum hirsutum
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Lleguminoses. G. igS.-Ervum.

Geografia. — Llocs herbosos i vores de camins: Freqüent al N'allts, cordillera litoral;

S. Hilari i Montsoli; Guilleríes. = Montjuïc, \'allvidrera i altres turons pròxims a la costa

(Csta.); regió subalpina (Vay.); Setcases (Buh.).

799 —E. pubescens DC.
bescens Link.

Vicia pu-

pcls

Ervum pubescens

(planta pubcsccnt, una mica peluda, de

pocs i curts.)

Planta de 2-6 dni., dreta, pubcsccnt; fulles

de 3-5 parells de folíols el•líptico-oblongs, ate-

nuats pels dos caps, mucronulats; circell +
ramificat, estipules linears, enteres, les inferiors

semisagitades; flors pàl•lides, petites, 2-5 en

peduncles capilai-s, no aristats, iguals a les

fulles més llargs; calze pubescent, de lacinies

lanceolato-alenadcs , desiguals, més llargues que

el tub; corol•la cl doble llarga que el calze, llegum linear-subcilíndrica;

d'ims 15 X 3 mm., penjant, arrodonida a l'àpex, pubescent, 5-6-sperma,

llombrígol amplament ovat, igual a la desena part de la circumferència.

Geògrafia.— L\ocs secs i àrids; Cordillera litoral, des del Panlhn a S. Pere Màrtir i Santa

Creu d'Olorde (Olérdula).= \'oltants de Barcelona (Csta.); Tibidabo, Sta. Creu d'Olorde

(Sen.l); Colliure, Paulillas (Gaut.).—Maig-Jul.

800.— E. tetraspermum L.—Vicia te-

traspérma Moench.

(de tetpa, quadre, i anépjia, llevor; pel llur nom-

bre que normalment conté la llegum.)

Pkinta de 2-5 dm., prima, filaire, glabres-

cent; fulles de 3-5 parells de folíols obtusos,

iTiucronats; circell simple o bifurcat; estipules

superiors linears, enteres, les altres semisa-

gitades; flors lilacines, amb venes violeta, i,

rarament 2 en peduncles capil•lars, no aristats,

iguals a la fulla o més curts; calze pubescent,

de lacinies desiguals, més curtes que el tub;

corol•la 2 veg. més llarga que cl calze, llegum subcilíndrico-lincar , d'uns

12 X 4 mm., groguenca a la maturitat, glabra, 4-sperina; llevors globuloses,

brunes, tacades; llombrígol linear-oblong, igual a la quinta part de la

circumferència.

Ervum tetraspermum
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Lleguminoses. G. iQg.Ervum.

Geografia. — Llocs secs i àrids: Begues, Tiana, Cadaqués (Trem.); camps de Santes

Creus (V'ay.); Roses (Bub,); Conca del l^allaresa; Roni (Font!); Ceret i Arles (Compy.). —
Abr.-Maig.

801. — E. gràcile DC.— Vicia gràcilis

Lois.

(llatí gràcilis, prim, delicat; per ser planta molí

feble.)

Planta de 2-6 dm., prima, dreta, filaire,

pubescent; fulles de 3-5 parells de folíols linears,

aguts, mucronats; circell simple o bifurcat;

estipules semisagitades, enteres les superiors

linears; flors blavenques, 2-5 en pcdimcles

capil•lars, aristats, a la fi e/ doble llarg que la

fulla; calze pubescent, de lacinies desiguals,

lanceolades, agudes, més curtes que el tub; co-

rol•la 3 veg. més llarga que el calze; llegum linear-subcilíndrica, de 15 x 4
mm., groguenca a la maturitat, glabra, 5-6-sperma; llombrígol ovat, igual

a la vuitena part de la circumícrcncia.

Ervum gràcile

Geografia — Llocs estèrils i herbosos: Al litoral, Vallès i part de Bages. = A l'Empordà,

fins a Sagaró (Vay.); Prats de Riè (Puigg.); la Sellera (Cod.).—Abr. -Juny..
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FLORA DE CATALUNYA

Família y.'-CAPARIDIES Juss.

(De càpparis, únic genre de la família.)

Flors hermafrodites, regulars, calze y corola tetramers; estams indefinits; fruit

bacciforme, llargament estipitat, unilocular, polisperm; petits arbustos, de fulles

alternes, enteres, d'estipules espinoses.

Genre 85. - CÀPPARIS L.

(Grec xcÍTiTtapiç, llat! càpparis, l'alcaparra.)

Flors albo-rosades, grans, axilars, solitàries, pedunculades; sèpalsovats, verdo-

sos; pètals trasovats, una vegada més llargs que'l calze; estams indefinits, de fila-

ments capilars, més llargs que la corola, estigma sentat, bacca ovoide, sostinguda

per un pedicel més llarg que'ls estams
;
petit arbust de rizoma llenyós, del qual sur-

ten nombrosos troncs flexuosos, ascendents, de fins un metre d'altura; fulles alter-

nes, ovades, peciolades, grui-xudes, enteres y obtuses o subescotades; estipules

transformades en espines curtes, recorvades y persistents o en puntes setiformes,

caduques.

266. = C. spinosa L.

{llatí spinosus, ple d'espines, que punxa; pet la

forma de les estipules en el tipus.)

Sinonimia. — Tàpara; taparera, la planta; alca-

parra y caparra; cast. alcaparra o alcaparro, y el

fruit, alcaparrón; fr. càprier, y càpre, el fruit; an-

glès caper; al. die Kapper, dorniger Kapper-

strauch (Rapern, el fruit); it. cappero.

p iNERMis Savi.— Planta glabra; fulles rodones

a l'àpex, estipules abortades o nules.

Geografia. — Parets y muralles antigues de la regió

mediterrània; la |3 inebmis Savi. — C. rupestris Sibih.,

a Tarrassa, parets del peu de la presó, rr.; Barcelona,

parets de l'Esglesia del Pi; als murs d'algún edifici d'Horta; Gelida, parets de Miralles;

Girona, abondant a les muralles pròximes a la Catedral. = Montserrat, a la Santa Cova
(Marcet!); muralles del litoral, Cardona el alibi (Csta.); S. Fruytós de Bages (Puj. C"). Saga-

ró(Vay.); a Palma de Mallorca (Castell de Bellver). — Agost.

'93



PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Familia SZ-CISTACIES Juss.

(De Cisíus, nom del principal genre de la familia : la xara o Cilcpa.)

Flors hcrmafrodites regulars, grogues, blanques o vermelles, calze de 3 sèpals

lliures, persistents, acompanyats o no de 1-2 fulletes que formen l'epicàlze; 5 pè-

tals caducs, d'estivació torsada; estams indefinits, lliures; fruit càpsula uni-, plu-

rilocular, de dehiscencia loculicida, llevors petites. Plantes comunament subarbus-

tives o arbustives, de fulles senceres, generalment oposades y persistents.

Càpsula de 5-io celdes completes, dehiscent per 5-io valves, estigma

discoidal, flors grans; fulles sense estipules . . 86. Cistus.

I i Càpsula de 2-3 celdes incompletes, dehiscent per 2-3 valves; estigma

trilobat, flors petites o mitjanes, fulles estipulades, sense esti-

pules 2.

Lòbuls de l'estigma superficials; estams tots fèrtils, llevors sense

rafe 87. Helianthemum.

Lòbuls de l'estigma fondos; estams exteriors estèrils de filaments

moniliformes, llevors amb rafe. 88. Fumana.

(

Genre 86. -CISTUS TOURN.

(Del grec kío^oc,, nom d'un arbust, probablement derivat de y.ím\\, capsa, per la forma

del fruit.)

P'iors grans, vermelles o blanques, ungles freqüentment amb taques grogues; fu-

lletes de l'epicàlze semblants als sèpals o bé nules; estams tots fèrtils, mulliseriats

amb els filaments massuts y les anteres subtetràgones; càpsula de 5, y rares vega-

des 10, celdes, pedicels y sèpals drets després de la floració; arbustos de fulles opo-

sades, enteres y sense estipules.

í Flors purpurines o rosades, estil tan llarg com els estams , . . . . 2.

( Flors blanques, estil generalment més curt que'ls estams, nul. . . 3-

Í'

Flors purpurines, subsessils, fasciculades; fulletes de l'epicàlze lanceolades,

pètals poc més llargs que'l calze; fulles trabades, crespades y ondulades

al marge, pubescents 267. C. crispus.

Flors rosades, pedunculades, solitàries o en ombelcs de 2-3, fulletes de l'epi-

càlze subcordiformes, pètals 2-3 vegades més llargs que'l calze, fulles semi-

ample.xicaules, planes, molt tomentoses 268. C. albidus.

Estil tan llarg com els estams, flors petites, caduques, en nombre de 2-8,

disposades en raïm unilateral; fulles petites, sentades, ondulades, crespa-

3j des, trinerves, amb llargs pèls a l'anvers. . . . 269. C. Pouzolzii.

Estil més curt que'ls estams o nul 4.
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Cistacies. G. 86.-Cistus.

Calze sense epicalze, de 3 sèpals quasi iguals, a la fi caducs .... 5.

4 <| Calze amb epicalze, de 3 sèpals més petits que les fulletes epicalicines, per-

sitents 7-

Fulles peciolades, trinerves, ovades bé ovato-lanceolades, flors grans, sè-

5^ palserissais 270. C. laurifolius.

Fulles sentades, uninerves, lanceolades o linears 6.

Í

Flors grans (6-8 cm. diàm.), solitàries, sèpals glabres, cuberts de tubèrculs,

fulles lanceolades, vírido-fosques y viscoses per sobre, poc revoltes pel

marge 271. C. ladaníferus.

(Flors petites (2-3 cm. diàm.), fasciculades per 2-3; sèpals peluts, fulles li-

nears, glabres , . . . 272. C. Clusii.

Flors petites, en raíms axilars, unilaterals, sèpals erissats, fulles trinerves,

sentades, viscoses 273. C. monspeliensis.

n \ Flors grans, solitàries o en grupos de 2-4arestrem de psduncols a.xilars;

sèpals tomentosos, amb pèls estrellats, fulles penninerves, peciolades, es-

trellades, tomentoses . . . , 274. C, salviaefolius.

267. = C. crispus L.

{en llati rissat, crespat; se fa referència a la for-
ma de les fulles.)

Sinonímia. — Cast. Estepa, jaguarzo crespo, es-

tepa negra, jara rizada.

Tronc de 3-5 dm., molt olorós, ramificat, cu-

bert de llargs pèls blancs, barrejats amb altres de

curts, espessos y estrellats, fulles oblongues o tras-

ovades, írabades, rugoso-reticulades, de marges

ondulats y crespats, cubertes de petits pèls estre-

llats; flors purpurines, de 3 cm., diàm., subsessils,

fasciculades a l'estrem de les branques; fulletes de

l'epicalze y sèpals peluts, llargament acuminats,

gairebé tan llargs com la corola; estil tan llarg com
els estams; càpsula />e//7a, tomentosa, oblonga, molt més curta que'l calze; llevors

reticulato-rugoses.

Geografia. — Llocs pissarrosos o arenosoàrils de la regió mediterrània; abundant als

boscos y erms al nort de Tarrassa; Montcada, r.= Litoral de la provincià de Barcelona y
gran part del Vallés occidental (Csta.); al Tibidabo (Sen.); Caldes de Montbuy (Compn.l);

Sant Feliu de Guíxols, y a tol l'Empordà (Salv.l); a tot el litoral, de quan en quan inter-

nantse fins a Santes Creus per les Guilleríes; a l'Empordà, fins a Vilarnadal, aon abunda
(Vay.). — Abril-Juliol.
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Cistacies. G. 86.-Cistus.

268. = C. àlbidus L.

{del llatí a.\h\i•i\ blanquinós; pel color de les fulles.)

Sinonímia. — Estepa blanca, rentaplats; cast.

estepa blanca, jarilla, jaguarzo blanco, quebra-

ollas.

Arbust alho-íomentús. de 3-8 dm., ramificat, fu-

lles oblongues o lanceolades semiamplexícaules,

no trabades, molt tomentoses per les dugués ca-

res, amb 3-5 nervis sortits y anastomosats al re-

vers; flors rosades, de 5-6 cm. diàm., pcduncula-
des, solitàries o en umbelles de 2-4, a l'estrcm de

les branques, fulletes de l'epicalze subcordiformes;

sòpals ovato-lanceolats, peluts, pètals 2-3 vegades

jnés llargs que' I cal^e; estil tan llarg com els estams;

càpsula ovoide, peluda, més curta que '1 calze;

llevors polièdriques, de vores gruixudes y dentella-

des.

Geografia. — Boscos y costes àiits de la regió medi-
terrània; comú al litoral, internanlse fins a la comarca
de Bages. — Abril-Maig.

269. C. Pouzolzii Delil.

{dedicada a de Pou^ol^, autor d'una Flora del

Gard y d'una altra del Var.)

Tronc de 2-4 dm., vermellós, molt oloròs, rami-

ficat; branques albo-tomentoses, cubertes de pèls

llargs barrejats amb altres de curts, estrellats;

fulles oblongues, se?itades, petites, trinerves, ondu-
lades y crespades, albo-tomentoses; flors blanques,

de 2 cm. de diàm., molt caduques (s'obren al sor-

tir el sol y únicament duren uns instants, segons

Pouzolz), 2-8 en raím unilateral; fulletes de l'epi-

calze y sèpals ovato-cordiformes, peluts; pètals tan

llargs com l'epicalze; estil tan llarg com els estams.

càpsula rodona, tomentosa, una vegada més curta

que'l calze; llevors grosses, oblongo-íctraèdríçues,

xagrinades.

Geografia. — Turons pròxims a Barcelona, entre'l

C. ALBiDus L. y el C. monspeliensis L. (Csta.).— Abril.

N. B. — No s'ha tornat a trovar despriís de Costa: (en el seu her-
hari's conserva uo sol fragment informel, y la indicada per G. et

G, a Montpeller y Narbona ha sigut escluida com a tal espècie, con-
siderada per Kouv com un hibritíC. AMBir.uLS Rouy ei Fouc.) de
Ics dugués, entre les quals se trovà la planta catalana.

270. = C. laurifolius L.

{nom llatinisat, format de laurus, el llor o llaurer;

y folium. la fulla; com latifolius {i), per la forma
de les fulles.) = Sinonímia.—Bordiol, estrepa; cast. jara, estepa.

(I) Comparis amb cl grec : melissophyllon, la tarongina, caryophyllum, etc. Tant com es raro en llati la

composició dt folium amb susianiius, abunda en el tecnicisme; caprijolium, prunifolium, Jicijolium; el myr-
li/olia es myrti/ormis, per espresar que te la forma de ta t'ulla de la murtra.
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FLORA DE CATALUNYA
Cistacies. G. 86.-Cistus.

Tronc de i m. o més d'altura, molt olorós, dret, ramificat, negrós, pelut y gluti-

nós; fulles grans peciolades, ovades o bé ovato-lanceolades, írinerves, verdes y
glabres per l'anvers y blanques y sedoses pel revers, quan són joves; flors grans

(5-6 cm.), blanques amb l'ungla groga, 3-i2 disposades en corimbus umbellifonne,

sobre peduncols robustos, llargs y petits, bracteolats; sense epical^e; 3 sèpals quasi

iguals, ovats, aguts, erissats, a la fi caducs, pètals 3-4 vegades més llargs que'l calze,

estil molt curt, càpsula globulosa, molt peluda de 5 celdes, llevors tuberculoses.

Geograjia. — Costes y boscos àriïs de la zona mitja; de Seba a Viladrau; de Vich a Sant
SegimÓM (Salv.!'); cap a Puiglagulla y Viialleons; Vilaller, a la Seu, Bonansa, Aubet y aprop
de Prades, ce. (Csta,"); Vicli, r. (Masf.); S. Segimón (Puj. C.!); Espluga de Francolí

(Llen.!); Castanesa (Bub.). — Maig-Juliol.

27 1 . = C. ladaníferus L. (Làm. 5).

i {de ladanum, de ledum ladum, la estepa, que

significa el licor grassa que dóna aquesta plan-

ta; )' ferus, de ícto, portar.)

Sinonímia. — Estepa negra; cast. estepa o jara

pegajosa, ledo o làdano; estepa negra.

Tronc de 1-2 m., molt olorós, ramificat, negre

y glutinós a la part superior; fulles sentades, lan-

ceolades, uninerves, vírido-fosques, glabres, y,

quan joves, glutinoses per la cara superior, y blan-

quinoses y tomentoses per la inferior; flors b!an-

ciMus ladauiferue. qucs o tacades de porpra sobre l'ungla, grans (6-8

cm.), solitàries, termi?ials, sobre peduncols curts,

amb pèls estrellats, a la fi glabres y glutinosos, adornats de bracties grogues, tuber-

culoses y pestanyoses, sense epical^e, 3 sèpals quasi iguals, sub-orbiculars, glabres,

tuberculoso-xagrinatsy pestanyosos, pètals 3-4 vegades més llargs que'l calze; estil

molt curt; càpsula subglobulosa, molt tomentosa, de 10 celdes, llevors petites,

quasi llises.

— 13 MACULATUS Wk.-Pètals amb una gran taca ovada d'un porpra fosc sobre

l'ungla.

— Rassa ANGUSTiFOLius Sen. etCad.— Planta robusta, molt ramificada de bran-

ques difuses, fulles més petites y més estretes, nombroses y sub-fasciculades, a l'es-

tremitat de les branques; bracties menys nombroses, més petites, ovato-acumina-

des, pedicels terminals curtament emergits de les últimes bracties, flors nombroses

y un poc més petites, immaculades.

Geografia. — Aquesta preciosa espècie que Palau (Parte pràct. IV, 346) cita a Catalunya

y que, segons Amo (Flor. Pen. Ibér. VI, 365), hi és comú; no ha sigut comfirmada per Costa

^Anal. Soc. Esp. Hist. N. III, 2, 162); tampoc la senyalen els autors francesos als Pirineus

orientals; Santpons la indicava a Gavà, y Trèmols, a Cadaqués, segons cites de Colmeiro.
Ha sigut trovada amb relativa abondancia per Sennen, a les estribacions del Tibidabo. El

dia 23 d'Abril de 1913 poguérem recullirne magnífics exemplars del tipus, de la var. y de
la raça, al peu del cami que condueix desde Horta a Valldaura. (>)

(I) Tambí TalumDi: D. Join ViU, <Jg les Escoles Cristianes, la va collir al Prat del Llobregat, a un pinar
pròxim al llac «La Ricarda»,
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Cistacies. G. 86. - Cisius.

272. = C. Clusii Dun. (Làm. 6).

(dedicat al botànic esplorador Jrancès Carlos Clu-

sius, autor de «Rariorum aliquot síirpium per His-

panias observatorum Ifistoria».{i)-Ainberes 1601.)

Sinonimia. — .Matafoc, colgafocs, romaní mas-

cle; cast. romero macho, jara de hojas de romero,

jaguarzo letiUero, quebraoUas, lamarilla.

Tronc de 3-6dm., dret, ramificat, amb les bran-

ques albo-tomentoses, fulles linears, trabades y

envainadores, acostades, molt revoltes pel marge,

glabres per l'anvers, y una mica lomentoses pel

revers, uninerves, amb el nervi ample, canaliculat,

flors blanques, petites (2-3 cm.), llargament pedi-

celades, S-y disposades en cimes terminals, ador-

nades de bracties caduques, pedicels y calze peluts, se/ïse epical^e, 3 sèpals ovats;

punxaguts; pètals trasovato-cuneiformes, una vegada més llargs que el calze, càp-

sula ovoide, oblonga, ferruginosa, pubérula, IJevors tetraèdriqitcs, granuloses; estil

quasi tan llarg com els estams.

Geografia.—Terres argilenques y calices àrides, de la part occidental : boscos de Tarras-

sa, r.; serra de Sant Llorenç del Munt a la Mata; arenys d'Olesa, seguint el Llobregat fins a

Sallent y Puigreig, y el Cardener fins a Manresa y més amunt; comú a la Segarra; al Pena-

des, cap a Vilovi; Cornudella, al peu del Montsant; Salou y Tarragona; Vallcarca, costes

de Garraf y Castelldefels.= Abrera, S. Joan Despi (Salv.!); s'eslèn per l'Urgell y més enllà de

Lleyda (Csta.). — Maig-Juny.

273. = C. monspeliensis L.

{de Móns Pessulum, Mompeller Montpellier,

ciutat del Languedoc.)

\
Sinonimia.— Estepa negra, módegues, a la Selle-

ra (Cod.); cast. estepa, jara de Monipeller, ja-

i
guarzo negre, hoalgazo.

I
Tronc d'aprop de i m., molt olorós, dret, rami-

; ficat, pelut, viscós; fulles sentades, lanceolades o

linears, trinerves, rugoso-reticulades, revoltes pel

i
marge, viscoses; flors blanques, petites (2-3 cm.),

i 2-cS, disposades en raím unilateral, sobre un pedún-

col llarguet y dret; fulletes de l'epicalze y sèpals

ovato-lanceolats, subcordiformes a la base, pètals

I vegada més llargs que'l calze; càpsula rodona,

2-3 vegades més curta que'ls sèpals, de 5 celdes; Uevors tetraèdriques, ruguloses;

estil molt curt.

T MiNOR W'k. - Fulles curtes, amplament linears, molt revoltes pel marge, flors

petites; fulletes de l'epicalze petites y llargues.

Glstus monspeliensis.

(I) í.'£"c/i<se, de Arras, 152O-1O09.
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Cistacies. G. 86. -Cistus.

Geografia.— Costes y boscos àrids; litoral, al Vallés, Montseny, S. Llorenç del Munt,

Montserrat, al Penades.= Segons Costa, s'interna fins 3607 lleugues, reaparei.xent a parat-

ges més apartats, però abrigats, com Olot (Bub., Te.x.); Vich, rr. (Masf.)— La ^ minor Wk.,

als boscos del nort de Tarrassa. — Abril-Maig.

Qstus aalTisefollus.

274. = C. salviaefolius L. (1)

{del llatí sàlvia y íoWnm, fulla; per la forma de

les fulles.)

Sinonimia. — Estepa borrera o negra; cast. cisto

hembra, jara estepa, jaguerzo morisco, tomillo

blanco.

Tronc de 2-6 dm., poc olorós, ramificat, difijs,

cubert de pèls estrellats; fulles breument pcciola-

des, ovades o elíptiques, tomentoses; flors blan-

ques, grans (4-5 cm.), i-3 sostingudes per pedun-

cols axilars, capbaixos avans de l'antèsis y sense

bracties; fulletes de l'epicalze y sèpals, ovato-cordi-

formes, tomentosos; pètals 1-2 vegades més llargs

que'l calze; càpsula pentagonal, truncada a l'àpex,

una mica tomentosa y més curta que'l calze; llevors quasi llises; estil molt curt.

Planta polimorfa.

Geografia. — Boscos y terrenos pissarrosos o silícics; estesa per lot el país, desde la costa

fins a les valls pirinenques; comii a la cordillera litoral; al Vallés, comarca de Bages, Mont-

seny y Guillaries. — Maig-Juny.

HÍBRITS
Les espècies del genre Cistus, s'hibriden amb molta facilitat, segons se desprèn

dels hibrits naturals coneguts fins avuy, y de les nombroses formes obtingudes per

M. Bornet, mitjansant hibridació artificial. Entre els primers havem observat els

següents a Catalunya, y amb seguritat que n'augmentarà el nombre així que's mul-

tipliquin les observacions.

275. = C. Delilei Burnat.— C. crispo X albidus Timb.
Pel seu port y aspecte cano-tomentós, y per la forma de les fulles />/a«es, sentades

o subtrabades, de nervis no molt marcats, s'aproxima al C. albidus, però l'inflores-

cència en glomeruls terminals, sobrepujats per les liltimes fulles, simulant un in-

volucre; els foliols de l'epicalze y sèpals llargament ovato-acuminats, y el color

rosa viu dels pètals, el porten cap al C. crispus. El seu color menys blanquinós

que Valbidus, el toment més clar, compost, als peduncols, epicalze y sèpals, de

pèls estrellats, altres llargs y simples, amb alguns de curts y glandulosos, la mag-
nitud de la corola (3'5-4'5 cm.) y la càpsula més petita que en el albidus y més grossa

que en el crispus, coloquen aquesta planta en una situació íntermitja, posant de

manifest la seva procedència híbrida d'aquelles dugués espècies.

(I) ü salvi/olius : aquestos geniíius de composició se tracten avuy amb uniformitat, en el tecnicisme : que-

den confoses en la desinencia noms de les tres dcclioacions primera, segona y tercera. Aigún queda intacte,

com rosmarini-, en lloc de rorismarini.
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Cistacies. G. 86. - Cistus.

Geografia.— Tarrassa, boscos pissarrosos de la cordillcra superior, inler parentes, j ]\iny

1913 legerunt Cad. et Sallent. = Tibidabo, 2a juny, legit Sennen.

N. B. — Citada al regne de Granada per Boissicr; a Narbona per Irat, y a Montpcllcr per Grcnier (VVilIk.

Jcofi. I
; 40), resulta nova pera la Mora catalana.

276. C. Campsii Cad. et Sen.— C. salviaefolius X ladaniferus. (L. 5).

Planta no glutinosa, que per les fulles glabrcs, d'un vert clar per l'anvers, estel-

lulato-tomentoses y reticulades pel revers; per la forma dels foliols de l'epicalze y
dels sòpals, y pel toment dels mateixos y peduncols, s'aproxima al C. salviaefolius;

però la forma ob'ongo-lanceolada de les fulles, la seva marcada y característica

olor y la forma y toment de les bracties l'emparenten amb el C. ladaniferus. La

longitut dels peduncols, 1-2 florSj llargament emergits, de les últimes bracties, y
la magnitut de les flors (5-6 cm. diàm.) són caràcters intcrmitjos d'aquelles dugués

espècies.

Geografia. — Boscos àriïs, sobre Horta, al peu del camí de Valldaura, intcr parentes,

23 Abril y 7 Maig de 1913, legerunt Sen. I, Sali.!, et Cad. di

277. = C. Florentinus Lamk. (C. monspeliensis, salvifolius Loret et

Barr.).

Phrna no glutinosa, que per les flors y epicalze recorda el C.monspelietisis, però

la nervació y toment estrellat del revers de les fulles, són del C. salvifolius. Les

fulles lanceolades, i-3 nerves, contretes en curt peciol, y les flors 2-5, d'uns 2 cen-

tímetres, en raíms no unilaterals, tenen una forma que participa de les dugués es-

pècies.

Geografia. — Cordillcra litoral, Aramprunyà (=>; Horta, abundant, i'«/er paren/es. =
Girona, La Granota (Bentham); estribacions del Tibidabo (Sen. !).— Maig.

N. B.— l'na planta cullidaa darrers de Juny als voltants de Tarrassa cntre'I C. monspeliensis y el C.crispijs,

presenta les fulles del primer y les flors del segon. L'estat de la planta no'ns permet afirmar que sigui un hibrit

d'aquestes dugués espècies.

(I) Ens plau dedicar aquest nou hibrit al nostre il•lustre amic cl Sr. Marqués de Camps, president de la Co-

missió de Botànica de la R. Acad. de Ciències, de Barcelona.

(21 V. Mem. R. Acad. de Ciències, 1908, p. 9.
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Genre 87, - HELIANTHEMUM TOURN.

(Paraula greco-llatina; de üXioi, sol, y íívOeinov, flor; de cívOoí : l'herba d'or; format com
chrysanthemon, de Plin.)

I•Iors grogues, blanques o rosades, petites o mitjanes; fulletes de l'epicalze més
petites que'l calze o nules; estams tots fèrtils, d'anteres subtetràgones; estigma

amb 3 lòbuls superficials; càpsula de 2-3 celdes incomplertes, dehiscent per 2-3 val-

vcs; llevors sense rafe; fulles generalment estipulades.

i Plantes llenyoses, sense epicalze; estams pluriseriats, funículs filiformes,

) fulles sense estipules 2.

Plantes herbàcies, o llenyoses a la basc, epicalze de 2 fulletes més petites

que'is sèpals o nuls, funículs massuts 3.

(Fulles linears, revoltes pel marge, pètals blancs, trasovato-cuneiformes, lle-

vors poc nombroses 278. H. umbellatum.
\ Fulles oblongues, planes; pètals grocs, amb una taca negrosa a l'ungla, ob-

f cordiformes; llevors numeroses 279. H. halimifolium.

Estil nul, estams uniseriats, foliols de l'epicalze nuls o petits, fulles sense

3^ estipules, estipulades únicament les de dalt 4.

Estil llarg, erecte o agenollat a la base 5.

(Plantes perennes, fulles albo-sedoses pel revers, sense estipules, raíms ílorí-

fers amb bracties, pètals grocs, no tacats. . . 280. H. Tuberaria.

4 < Plantes anuals, fulles erissades, les superiors amb estipules; raíms florífers

/ sense bracties, pètals grocs, amb una taca purpuria a l'ungla,

\ 281. H. guttatum.

( Sèpals generalment amb nervis prominents després de la floració . . 6.

( Sèpals sense nervis sortits després de la floració 13.

f

Estil curt, recte, anteres reniformes, càpsula subglabra, fulles superiors sen-

se estipules 7.

(Estil llarg, agenollat; anteres ovades o globuloses, càpsula pubescent, fulles

amb estipules 8.

/ Bracties foliacies; pedicels més curts que'is sèpals, pètals d'un groc pàlit,

\ tacats de groc daurat, més curts que'l calze; fulles oblongues,

7
I

282. H. ledifolium.

/ Bracties diminutes, pedicels més llargs que'is sèpals, pètals grocs, no tacats,

\ tan llargs com el calze, fulles trasovades . . 283. H. salicifolium.

Í
Càpsula elíptico-trigona; llevors ovades, llises; fulles linears, revoltes pel

marge, cendroses per dessobre y blanques dessota, flos grogues,

J
.

284. H. lavandulaefolium.
f Càpsula ovoido-globulosa, llevors comprimides, ±i tuberculoses. . . 9.
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10

II

12

13

14

Kullcs planes, ovadcs, be ovato-oblongucs, llors generalment grogues. 10

Fulles ^i revoltes, linears o lanceolato-lincars 11

Estipules superiors lanceolades, pètals rares vegades rosats o blancs, iras-

ovats; càpsula tan llarga com cl calze, fulles ovato-oblongo-Ianceolades,

285. H. vulgare.

Estipules superiors linears, pètals grocs, sublincars, atenuats pels dos caps;

càpsula més llarga que'l cakc, fulles elíptiques, virido-obscures y setoses

per l'anvers, tomentoscs i)L'1 revers . . . 286. H. angustipetalum.

Flors grogues, bracties mes llargues quc'ls pedicels, sèpals setosos, càpsula

1-2 vegades més curta que'l calze 287. H. hirtum.

Flors blanques rosades, bracties mes curtes que'ls pedicels .... 12

Fulletes de l'epicalze, pestanyoses; sèpals amb les costelles setoses, pètals

rosats amb l'ungla groga, estipules linears, ciliato-setoscs.

288. H. virgatum.

Fulletes de l'epicalze no pestanyoses, glabres, peludes o tomentoses, costelles

dels sèpals no setoses; pètals blancs o rosats, amb l'ungla groga; estipules

linears, pestanyoses o estrellades, tomentoses . 289. H. poliifolium.

Fulles oblongues, cubertes d'escames, platejades, estipulades; pètals grocs,

amb ungla bruna; càpsula subtomentosa . . . 290. H. squamatum.
l'uUes ovadeso lanceolades, sense estipules ni escames, pètals grocs, càpsu-

la glabre pilosa a l'àpe.K 14

Fulles ovadcs, cordiformes a la base, les inferiors y les de les branques estè-

rils, ni amb peciolenvainador nien rosetó; raínis florífers dividits en dico-

tricotomia; càpsula pilosa a l'àpe.x 291. H. marifolium.

Fulles ovades o lanceolades, les inferiors y les de Ics branques estèrils amb
peciol envainador y en rosetó; raims florifers simples, càpsula glabra.

292. H. montanum.

Belianthemuxn uznbellatum.

278. = H. umbellatum Mill. — Halimium
umbellatum Spach.-Cistus umbellatus L.

{format del llatí umbella; com corymbus _/« en

//íz/i' corymbatus; per la seva injlorescencia. Ha-
limium, que s haurà format de Halimus, en grec
u.\i,iio;, blet de mar; per la semblama de les fulles.)

Sinonímia. — Cast. tamarilla, ardivieja, jaguar-

zo (de l'alarb, jara mata).

Tronc de 2-3 dm., llenyós. molt ramificat, cu-

bert d'una pubescencia blanquinosa barrejada amb
pèls llargs; fulles linears, acostades, revoltes pel

marge, verdoses per l'anvers, tomentoso-blanqui-

noses pel revers; sense estipules, flors blanques.
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de 2 cm., en umbelcs termÍ7ials de 4-8; epicalze nul; sèpals pilosos; pètals trasovaio-

cuneiformes; estams multiseriats; càpsula ovoide, acuminada, pubérula a l'àpex;

estil curt; Uevors nombroses, grosses, amb tubèrcuh aguts.

Geograjia.— Costes silicies del mitjdia de França (Rouy); Prades (Laper. Bub.) y la Tran-

cada (Gr. et G.) y en tot el Pirineu Oriental (Lap.); del Vernet a la Pena y altres llocs del

Pirineu Oriental (Gaut.V, in Calalaunia salis frequeiis (Colm., Willk. Icones I, 53).— Maig-

Juny.

N. B.— Lluny de ser comú a Catalunya, com diuen Colm. y .\mo, no's pot assegurar en absolut la seva exis-

tència conforme ja va advertir Costa.

279. = H. halimifolium Willd. — Hali=
mium lepidotum Spach. — Cistus halimi=
folius L. — Cistus lepidotus Amo.
(halimiifolium, per la semblansa de les seves

fulles amb les del blet »!ar/— Atriplex Halimus—

;

lepidotus, grec .XenibcoToç, cubert d'escames : per les

escames grogues que recobreixen els sèpals.)

Sinonímia. — Cast. Mirasol angosto, menudo
ó de Espana, rosal de moscas, juagarzo hembra ó

vizcaíno.

Tronc de 3-6 dm., llenyós, molt ramificat; bran-

ques dretes y tomentoses; fulles ovato-oblongues,

planes, albo-argentines y cubertes per les dugués
cares d'un espès toment de pèls estrellats; sense

estipules, Hors grogues, amb taques violades a la base, de 2-3 cm., en raíms clars,

coritnbiformes, epicalze de 1-2 foliols o nul; sèpals ovato-lanceolats, aguts, cuberts

de petites escames grogues; pètals obcordiformes; estams multiseriats; càpsula

oi'oide, obtusa, tomentosa; estil nul, llevors nombroses y molt tuberculoses; planta

polimorfa.

a, pLANiFOLiA \Vk.—Fullcs plancs, enteres, foliols de l'epicalze iguals a la meitat

dels sèpals, filaments estaminals grocs.

Geograjia. — Abundant als boscos de Gavà y Castelldefels. = Begas(Trem.!, Compfi.;

Monts. I ) ; boscos de Pallafois, cap a Blanes (Compn. I).

N. B. — La planta de Castelldefels presenta'ls pètals freqüent-

ment immaculats, en lloc de tenirlos p/erum^uc macula atrusangm-
nea magna «o'aíaíWk. Kon. plant., \-6b\ La j3 P.crispatum Wk.
de fulles undulalo-crispato-íieníiculades pel marge, foliols de
l'epicalze quasi iguals als sópals y filaments estaminals purpurins,
es pròpia d«I miijdia d'Kspanya.

280. = H. Tuberaria Mill.—Tuberaria vul=
garis Wk.
(probablement tuberaria s'haurà format del llatí,

tuber, eris, rad;,ero!er; per la semblansa de les

seves flors y fulles amb les d'aquesta pomada.)
Sinonímia. — Herba turmera; cast. Hierba tur-

mera.

Perenne, rizoma prim, del qual surten branques
Helia&theznum Tuberaria

203



PUBLICACIONS DK L'INSTIl^UT DE CIÈNCIES

Cistacies. G. 87. - Heliànlhemum.

curtes estèrils que terminen en rosetó y troncs de 2-3 cm. ascendents, herbacis,

peluts a la base, glabres a la part superior, simples o poc ramificats a l'àpex ; fulles

inferiors nombroses, peciolades y en rosetó; oblon^^ues, enteres, pubesccnts per l'an-

vers y albo-sedoses amb tres nervis /»''j;;i/«e/!/s pel revers; les caulinars escasses,

sentades, més petites y glabres; sense estipules; flors grogues, no tacades, 3-io en

raím a la fi unilateral, bracteolat; fulletes de l'epicalze petites, lanceolato-lincars,

agudes y glabres, com els sèpals que son ovats; pètals i vegada més llargs que'l

calze; estams uni-seriats; càpsula ovoide, tomentosa; estil nul; llevors petites, un

xic xagrinades.

Geografia.— Boscos y erms de la regió litoral : Tarrassa, r.; comú al S. de Vidrerasy al-

tres llocs del Baix Empordà.= Sur de la Palla (.Salv.l); la Granota ^Benth.); de .Sia. Coloma

de Farnés a Arbúcies; Lloret de Mar; Massanel de la Selva; Llagostera ^Bub.); La Sellera

(Cod. !); Girona, desde la regió litoral fins a la montanya (Amo). — MaigJuny.

281 . = H. guttatum MiU. — Tuberaria va«

riabilis Wk.
(guttatus, pintat bé tacat; per les taques negres

que porten els pètals, a la base; variabilis. varia-

ble; pel poliïnorfisme de la planta.)

Anual, tronc de 5-20 cm., dret o ascendent, pu-

bescent, y amb alguns pèls llargs; simple y, fre-

qüentment, dicotòmic; fulles oblonques o lanceo-

lades, erissades; les inferiors oposades y sense es-

tipules; les superiors alternes y estipulades; 3-5

nerves; flors grogues, y comunament tacades de

negre, a la base, 5-i2 en cima escorpioide. avans

de la floració; fulletes de l'epicalze petites y pelu-

des, com els sèpals, que són ovats; pètals una ve-

gada més llargs que'l calze; estams uniseriats; càpsula ovoido-trígona, pubescent;

estil nul; llevors ovoides, molt petites, grisenques, xagrinades; planta polimorfa.

Subsp. H. iNCONSPicuuM Thib. — Tuberaria inconspicua \Vk. — Planta de

5-10 cm., prima, flors petites, sostingudes per llargs pedicels capilars, arquato-

recorvats, foliols de l'epicalze 3 vegades més curts que'ls sèpals, pètals més curts

que'l calze, ordinàriament immaculats, càpsula glabra.

Rassa H. Milleri Rouy et Fouc. — Tuberaria variabilis a vilgaris Wk.. —
Planta de i-4decimetres, dreta, gràcil, pubescent, fulles radicals ovato-oblongucs,

més petites que les caulinars, flors grandetes, pedicels 2-3 vegades mésllargs que'ls

sèpals arquato-recorvats, foliols de l'epicalze quasi iguals a la meitat dels sèpals;

pètals marcadament més llargs que'l calze, quasi sempre amb taques nigro-viola-

cies a la base; càpsula tomentosa.

a GENUiNt'M Wk.— Planta pubescent o amb alguns pèls llargs, blancs, foliols de

l'epicalze glabres, pestanyosos, obtusos, taques dels [lètals petites, formant corona

interrompuda.

|3 ERiocAULON Wk.—Troncs, pedicels y calzes, adornats de abundants pèls llargs,

blancs, foliols de l'epicalze pubescents, pestanyosos, acutiusculs, taques dels pètals

grans, formant corona continua.

HeÜAnÜMmum guit&luxn.
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Rassa H. plantagineum Pers. — Tuberaria variabilis, ií plantaginea \Vk.
Se distingeix de la R. anterior per les fulles radicals molt grans, eiiptico-lan-

ceolades, les caulinars superiors bracteiformes, foliols de l'epicalze piloso-pesta-

nyosos, generalment acutiusculs y quasi iguals als sèpals.

Geografia. — Terrenos granítics y pissarrosos àrils; Montalegre, cordillera litoral; Vall-
doreix; abundant al N. de Tarrassa ; Montseny, Tordera, Empalme, Vidreras y alires llocs

del Baix-Empordà; Arbucias, S. Hilari, Guilleries, a la mare de Diu del Coll; Cadaqués.
La Subsp. iNCoNSPicuuM Thib., al Prat de Llobregat.

La rassa H. milleri Rouy, amb les vars. a genuinum y |3 eriocaulon, comú per Catalunya,

y abundant al litoral y al nort de Tarrassa; la rassa H. plantagineum Pers., no escassa als

turons de sobre d'Horta. = Pirineu català, sobre la Junquera (Bub.); cap a Viladrau (Cos-
ta), envers Espinelbes y Puiglagulla (Masf.); la Sellera y Osor (Cod.l). — Abril-Maig.

282.= H. ledifolium Willd.— et macrocar=
pum Wk. — H. niloticum Pers.

{del greco-Uati ledum (0 ladumj, l'estepa negra,

y folium, forma adjectiva neutra de folius, per la

semblansa de les fulles; macrocarpum, del grec

naxpúí, gros, y y.ap%óc, fruit; per la major mag-
tiitut de les càpsules; niloticus, del riu Nil, per
estendre's fins aquella regió africana.)

Sinonímia. — Cast., hierba del cuadrillo, ardi-
vieja.

Anual; tronc de 1-2 dm
,
gruixut, dret o ascen-

dent, pubescent, erissat, com les fulles y sèpals;

fulles inferiors oblongues, oposades, peciolades y
estipulades, les superiors lanceolades, alternes,

sentades y sense estipules; flors d'un groc pàlit, tacades de groc daurat, 3-io, en
raím clar, adornat de bracties foliacies, tan llargues com les flors o més; pedicels

gruixuts, 2-3 vegades més curts que'lcal^e; fuiletes de l'epicalze lanceolato-linears;

d'un terç dels sèpals, que són ovato-Ianceolats, aguts, amb nervis molt surtits;

pètals no més llargs que'l calze; estams uniseriats; càpsula sub-globulosa, alta de
un centímetre, pubescent a les sutures; estil dret, curt; llevors anguloses, quasi

llises, rosato-ferruginoses.

Geograjia. — Terres argiloses ermes : Baix Aragó
^^<L (Losc.I) y dintre la provincià de Lleyda (Csta.); Lleyda
^^S rf!h (Agelet.l); Prats de Rey (Puigg. I); Ciurana, a l'Empordà

(Vay.); Pirineu català, /oci 06/íVus (Bub., F/or. Pyr. HI,

133). — Maig.
N. B. — La que trovàrem el 1890 al ras pla de Gardeny (Lley-

da) correspon a i'especie que segueix.

283. = H. salicifolium Pers.
{del llatí saUx, salicis, el sal:;e;pcr la semblansa
de les Julles.)

Sinonímia. — Cast., hierba turmera, h. del cua-
drillo.

Anual; tronc de 5-20 cm., subllenyós, prim,

dret o prostrato-ascendent, ramificat desdela base.

BeUanthemiun Isdifoliíun.

B•Uanthemuni salicifolium
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pubescent; tuUes inferiors ovades, breument peciolades, oposades y amb estipu-

les; les superiors bracteals lanceolades, sentades, alternes y sense estipules; flors

d'un groc pàlit. sense laques, raim clar, adornat de bracties petites, molt més curtes

que lesjlors; pcd\cc\s prims, més curts poc més llargs que'l cal^e; fulletes de l'e-

picalze de la meitat dels sèpals, que són ovats, aguts y amb nervis molt marcats;

pètals tan llargs com el calze; estams uniseriats; càpsula subglobulosa, alta de 5-6

milmetres, pubescent a les sutures; estil curt, dret, llevors anguloses, quasi llises,

rosades o brunes.

Geografia. — Pastures v boscos àrits : liioral de Barcelona, Sant Llorenç del Munt: la

Mata, a l'Ubach, Montserrat, Piana d'Ancosa, cap a S. Magí; Montsant; Comarca de Bages,

Figueres. = Pons, Salines de Cardona (Bub.í; Prats de Rey (Puigg.!); vores del Fluvià;

Besalú (Vay.). — Abril-Juny.

NB.— Una r.issa robusta, erccia de 10-20 cm., de càpsules grans que's trova a ITbach, sembla acostarsea

la (3 MACKOCAKPU.M houy; meritres que la pbc.cumbent dels arcnys de les costes de Barcelona is la l'nosrBAT*

Doumerguc. Costa refereix a paratges secs de la Segarra l'Il. i.nteb.medium Thib.— H. sa/ici/o/ii<m, var.graciU

Kouy; però Losc. y Pardo creuen que no's di/ercncla del tipus.

Belianthemum laTandulsefoIium.

284. = H. lavandulaefolium Pourr.

ideí llatí lavandula, iespigol o barballó; y íolium,

fulla, per la semblansa de les fulles.)

Sinonímia. — Cast., romerillo.

Perenne; tronc de 2-4 dm., Uenyós, d'un blanc

rogenc, ramificat, amb les branques dretes; fulles

linears o linear-lanceolades, revoltes pel marge,

cendroses per l'anvers, albo-tomentoses pel re-

vers, agudes, estipulades, flors grogues nombro-

ses, en 3-5 raïms unilaterals, espessos, formant

corimbus; pedicels reflexes; fulletes de l'cpicalze

lanceolades, llargament pestanyoses y rogenques

com les estipules, de la meitat dels sèpals, que

són ovats y tomentosos; pètals més llargs que'l

calze, càpsula elíplico-trígona, peluda, una vegada més curta que'l calze; estil age-

nollat, més llarg que la càpsula; llevors ?-5, llises, ferruginoses.

Geografia. — Boscos y erms d'una gran part occidental de Catalunya : desde les costes

de Garrafa Vallcarca, se remonta a Gelida y per Pon-
tons, del Penades, fins aprop de Sant Magí; y per Cape-
llades a Igualada, Copons y tota la Segarra y part de l'Ur-

gell, atravessant el Llobregat fins a Vacarisses: costes de
Salou y Tarragona.= Al Priorat, la Mola; entre Balaguer

y Gerp (Csta.V, aprop de Tortosa (W'ebb.^l; Pinós, la Mol-
gosa, Calonge, Calat', Prats de Rey, S. Pere Salavinera

(Puj. C.!); l'Espluga de Francolí (Llenl). — .Maig.

285. = H. vulgare Gaertn.
[llati vulgaris, comú, per ser abundant.)

òinonimia, — Cat., herba turmera; cast., per-

diguera, mirasol, flor del sol, quiribel:/r., herbe

d'or; angl., sun-rose; common or dwarf sunflo-

\ver("; al., Sonnenròschen.

BeliantlwmujD Tulgare.
(I) Sunfioiver en anglès és també i'Hílianlhus,
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Perenne; tronc de 2-3 dm., llcnyós a la base, de branques agcgudcs, difús, pilós;

fulles ovades, oblongues o lanccolalo-linears,/j/a;!es o una mica revoltes, verdes a

les dugués cares, o albo-tomenloses pel revers; estipules superiors subfoliacies,

lanccolades, flors grogues, rares vegades rosades o blanques, en raím clar, brac-

teolat; luUetes de l'epicalze oblongues, pestanyoscs, de la meitat dels sèpals que

són ovats, amb 4 nervis prominents, poc erissais glabrescents; pètals 2-3 vegades

més llargs que'l calze; estams mulliseriats; càpsula ovoide, inflada, tomentosa, tan

llarga com els sèpals; estil agenollat, quasi tan llarg com la càpsula; llevors nom-
broses, quasi llises; planta polimorfa, essent la principal rassa l'H. serpylliko-

LiiM Mill.— Flors mitjanes, pètals de 8-10 mm., fulles albo-tomentoses pel revers.

Geografia. — Boscos y pastures íirits : desde la cosla fins a Núria y a la Vall d'Aràn. La
rassa H. seppyllifolium Mill., a ovamfolium Rouy, subvar. flavifloru.m Bouy, freqüent
a les dugués cordilleres que limiten el Vallés; essent menys comuna la subvar. albiflorum
que's trova a Sant Llorenç del Munt; també la var. oblongifolium Willk., a Montserrat y
serralades vallesanes.

286. = H. angustipetalum Nob.
{del llatí angustus, estret; pels pètals oblongs.)

Perenne; troncs de i-2 dm.
,
prostrato-ascen-

dents, difusos, llenyosos y glabres inferiorment,

pilosos a la part superior; fulles inferiors sub-

orbiculars y les restants ovato-elíptiques, a vega-

des cordiformes a la base, breument peciolades,

planes, virido-fosques per l'anvers y albo-tomen-

toses pel revers; estipules foliacies, lanceolato-

linears, més llargues que'l peciol; flors d'un groc

pàlit , en raím curt y clar; fulletes de l'epicalze

oblongues, pestanyoses, d'un terç dels sèpals, que

són ovats, obtusos, amb nervis prominents y pe-

.^.*.'.!•íf'.*?!.^."'.''™..?.°?'í??.'P?.!?'.í'.!?.•. ...: luts; pètals oblongs sublinears, atenuats pels dos

caps, més llargs que'l calze; càpsula ovoide, sub-inflada, més llarga que'l calze,

tomen toso-pubérula.

Geografia. — Bosc sobre la font de Tagast, al Bergadà, 26 Juliol igoS leg. sed rariss.

287. = H. hirtum Pers.

[del llatí hirtus, sinon. de hirsutus, erissat; pel

toment que cubreix la planta.)

Sinonímia. — Cast., jaramilla, jarilla, zama-
rrilla.

Perenne; troncs de 1-4 dm., drets, llenyosos a

la base, nombrosos y piloso-erissats; fulles pecio-

lades, amb estipules linears, verdes y piloses per

l'anvers, y albo-tomentoses pel revers, + revoltes

pel marge; les inferiors ovades o eliptiques y les

superiors ovato-lanceolades o lanceolato-linears;

flors grogues, en raím unilateral (cima escorpioide

avans de la antesis); pedicels, e[)icalze y calze his-
HeUantbemuxn hirluzc.
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pits. fuUetes de l'cpicalze cspatulatolinears, de la meitat del calze; scpuls ovats;

càpsula petita, ovoido-trígona, tomentosa, 1-2 vcgaiies mes curta qiic'l cal^c; estil

quasi el doble llarg que la càpsula; llevors 3, grosses y granuloses.

n ERECTUM Wk. — Troncs cufts, ascendents desdc la base; raím florífer curt

(1-2 dm.) y cspds.

\i PROCUMBENS Wk.—Tfoncs Uarguets, ageguts, ascendents per l'apex ; raím fruc-

tífer més llarg y clar.

Geografia.— Erms y lerrenos krits: Desde Gelida a Igualada; La Segarra; Lleyda, a la serra

de Can>elles; cap a Balaguer y altres llocs de l'Urgell; comarca de Bages dcsd'aont baixa

Uns a Monistrol; Cornudella y Montsant. = Flassà, Camallcra, Vilanant (Vay.).

La a ERECTUM Wk. subvar. anoustifolium Rouy, a Sant Vicens de Castellet, Monistrol y
general; la subvar. latifolium Kouy, a Gelida; la ,3 procumbens Wk. sub var. anoustifo-
lium Rouy, a la serra de Canyelles y al peu del castell de Figueres. — .Maig-Juliol.

288. = H. virgatum Wk.
{del llatí virgatus, amb la significació aquí de :

formant vergues vares.)

Perenne; tronc llcnyós, a la base, y ramificat

desde ella, en branques dretes ascendentes, de

1-2 dm., densament tomentoses; fulles lanceolato-

linears o linears; verdes y curtament peludes per

l'anvers y albo-tomentoses pel revers, planes o re-

voltes pel marge, breument peciolades; estipules

estretament linears, pestanyoses, setoses a l'apex;

(Iots rosades , amb l'ungla groga, 4-12, en cima

escorpioide, bracteolada; fulletes de l'epicalze li-

nears, tan llargues com la tercera part del calze,

pestanyoses; sèpals aguts am[>lament ovats, amb
les costellesquasi sempre setoses; càpsula subglobulosa, rodejada pel calze, estellato-

pubérula; llevors ovato-piramidals, anguloses y granuloses.

a SETOSUM Wk. — H. ciLiATUM Pers. — Sèpals aguts, purpureo-costeliuts, amb
les costelles setoses.

P PULVERULENTUM Wk. — H. viRGATUiM Pers. — Sèpals obiusos, albo-purpufcs-

cents, amb Ics costelles setoses o glabrescents.

Geografia. — Terrenos àrits, argiloso-calissos : La o

SETOSUM Wk., a Viladordis, aprop de Manresa; Corbera
del Bergadà; la Mata, al peu del Montcau (Tarrassa);

Cornudella, a la falda del Montsant. = Aprop de Man-
resa, Cardona, Berga, Suria; Torelló (Csta."i; Rocafort
(Laguna'l; Centelles (Llen.l); Vich, r. (Masf.); al Llussa-

nés, N.'S 'del Mont^Vay.).
La p PULVERULENTUM Wk. a Bagà, vores del Basta-

reny; Vilovi del Penades; cim del Alontsant.= Comar-
ca de Torelló (Csla ). — Abril-Juliol.

289. = H. poliifolium Gr. et G. — H. pul=

verulentum D. C.

(del greco-llati polion (llatinisal polium^ nom de
una ílabiada; y folium; per la semblansa deies
fulles, y pulverulentuSjjo/e de polvos; pel toment
dels sèpals.)
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FLORA DE CATALUNYA
Cistacies. G. 87. - Heliànlhemum.

Sinoriimia. — Perdiguera y planta blanca.

Perenne; tronc de 1-4 dm., llenyós a la basc. dret o agegut; pubcscent-bianqui-

nós; fulles oblongo-linears o linears, verdes o piloso-grisenques per l'anvers, y albo-

tomentoses pel revers, planes o revoltes pel marge; estipules linear-alesnades,

pestanyoses o estellaio-tomentoses; üots blanques, amb l'ungla groga, en cima

escorpioide, clara, bracteolada; pedicels rellexes; fulletes de l'epicalze oblongo-

linears, tan llargues com la tercera part del calze, no pestanyoses; scpals ovats,

pulverulents, no/iispiís; càpsula voltada del calze, grossa (5-8 mm.), subglobulosa,

tomentosa; llevors nombroses, anguloses y un poquet granuloses.

Subsp. H. pílosum Pers.— Scpals glabres o un poc peluts sobre les costelles;

càpsula la meitat més [letita ; fulles tomcntoses per les dugués cares y molt revoltes

pel marge.

Geografia. — Erms y boscos àrits : lasuhsp. H. pílosum Pers., comú per tots els boscos,

desde la costes de Garraf fins a Montserrat, l'Ubach, S. Llorenç del Munt, Penades, comarca

de Bages y les Guilleríes. — Plana de Vich, Manresa y províncies de Lleyda y Tarragona

(Csta.l; Girona, Mayà (Vay^; S. Julià del Llor, a la Sellera (Cod.!). — Maig-Juliol.

290. = H. squamatum Pers.

{del llatí; de squama, la escama o escata; per l'in-

diimenl que recubreix la planta.)

Sinonímia. — Cast. flor del pri'ncipe: jara de
escamillas.

Perenne; rizoma llenyós y dur, del qual surten

branques tortuoses, de 5-25 cm., dretes, cubertes

d'escames platejades, com les fulles, que són

oblongues, planes, molt breument peciolades, ob-

tuses; estipules membranoses, linears, persis-

tents; flors grogues amb l'ungla bruna; 20-35, en

cimes escorpioides; bracties dístiques, 2-3 vegades

més curtes que'ls pedicels, els quals són més llargs

que'l calze; sèpals ovats o eliptics, molt obtusos,

un poc més curts que'ls pètals; càpsula inclosa en

el calze, d'uns 3 mm., tomentosa; llevors ovades,

tosques.

Geografia. — Terrenos argilosos y guixencs de la

part occidental; de Balaguer a Mollé, Sentiu y Mont-
gay (Csta.); cap a Castellfollit (Puigg. I). — Maig-Juny.

291. = H. marifolium DC.
ideí greco-llatí maron, marum, nom que especifica

un Teucrium; y folium; per la scmblansa de les

fulles.

Perenne; troncs de 1-2 dm., llenyoses ala base,

ageguts, intrincats, de branques primes, tomcn-
toses; fulles ox'aífes, agudes, subcordiformes a la

base, verdes per l'anvers, y blanques pel revers, planes o poc revoltes per les vores;

Heliànthemum squamatum

HeUanthemnm marifolium
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cistacies. G. 87. - Heliànthemum.

les inferiors y les de les branques estèrils ni atenuades en peciol envainador ni dis-

posades en rosetó; flors grogues, petites, 4-7 en raíms terminals, formant dico-

/nco/Oíni'es, bracteolatsjulletesdel'epicalzelinear-oblongues.sèpalsovato-oblongs,

obtusos, piloso-tomentosos; pètals trasovats, més llargs que'l calze; estams mul-

tiseriats; càpsula oblonga, més curta que'l calze, un poc peluda; estil cargolat a la

base; llevors testacies.

Geograjia. — Rrms y boscos àrits, principalment de la regió occidental : Lleyda, a Gar-

deny y serra de Canyelles; turons de Menàrguens y Balaguer. = La Segarra y pari de l'Ur-

gell; de Balaguer a Gerpy llocs veins, ports d'Horta (Csta.); costes de Tortosa (Sen.!); plana

de Vich y turons prò.xims (Csia., .Masf.); Camprodon y Set Cases (Carbó!); Ribas, Queralps

y Set Cases (Vay.).— Abril-Juny.

292. = H. montanum 'Viv.

{del llati montanus, de móns, montis, la monta-

nya; per la seva preferent estació.)

Perenne; troncs de 5-20 cm. llenyoses a la base,

ageguts, ramificats, blanquinosos o grisencs, to-

mentosos, peluts o glabrescents; fulles ovades,

oblongues o lanceolades, verdes per les dugués

cares, o blanques pel revers, planes o revoltes al

marge y ±; peludes; les inferiors y les de les bran-

ques estèrils, atenuades en peciol enveinador y

dispostes en rosetó; flors grogues, petites, 3-i5 en

raím simple, bracteolat; foliols de l'epicalze oblon-

go-linears; sèpals ovats. obtusos, d'indument va-

riable o glabres; pètals més llargs que'l calze; es-

tams multiseriats; càpsula oj'o;rfe, quasi glabra; estil cargolat a la base; llevors

testacies : planta molt polimorfa.

Subsp. H. iTALicuM Pers. — Fulles verdes per les dugués cares, peludes.

|3 ALPESTRE DuN. — FuUcs planes, obtuses; sèpals pubescents o poc pilosos.

T AUSTBALE 'Wk. — Fullcs rcvoltcs, acutjúscules; sèpals pubescents o hispits.

f) MiCRANTHUM "Wk. — Fullcs pctitcs, molt revoltes; sèpals pubescents hispits.

e MONTSERRATENSE Pau. — Raíms allargats; peduncols, pedicels y calzes gla-

berrims, d'un color vermell de porpra.

viRiDE Csta. — Fulles verdes, piloses, planes o apenes revoltes, lanceolades y

a vegades elíptiques, fasciculato-peludes per les dugués cares.

Subsp. H. viNEALE Pers. — Fulles cobertes de un toment blanquinós (format

de pèls estrellats amb alguns mes llargs), per lo menys a la cara inferior.

P CANUM DuN.— Fulles lanceolades (10-18 milímetres), verdes per dessobre, pla-

nes o revoltes; flors més grans y més llargament pedicelades; sèpals tomentosos

o pilosos.

Geografia. — Pastures, erms y boscos àrits : la 3 alpestpe Dun. — H. oelandicum DC.

— P GLABRATU.M Rouy, o \i ciLiATUM WahI., comú als turons del Vallés y comarca de Ba-

ges. — Montjuich, Vallvidrera, Tibidabo, Montcada, Montserrat (^Csta.t; Prats de Rey

(Puigg.n. — La b MiCRANTHU.M Wk. — H. PENNiciLLATUM Thib., 3. la Mata y als rasos de Pe-

guera. = Comú a la vessant espanyola del Pirineu (_Benlh.); Font Fumina (Puigg.!); Fiscal
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FLORA DE CATALUNYA
Cislacies. G. 87.- Ileliànthemum.

(Nuet!); rasos alts de Peguera (Csta.); Montserrat (Wk.).— La e montserratense Pau, a les

roques del Montserrat (i5 Maig 1892 legi).— La G viride (Csta.).— H. orioanifolium Pers.,

& i.ANCEoi.ATUM Wk., comú desde'l litoral, Vallés, Bages, Montsant, lins al Pirineu. = Pro-

vincià de Tarragona, Cardo; de Lleyda (Csta.) al Cadí (Jover), «u

La subsp. H. vineale Pers.— Subsp. iNCANU.MWk.— [3 canum Dun. o |3 acutifolium Wk.,
de Queralps a Núria, al Pla de Sallent.= Cap a Set Cases (Carbó!), Puig de Bassegoda (Vay.)

— Abril-Juliol.

(1) Com observa Costa, aquestes varietats o rassess uneixen amb altres intcrmitjes, essent bastant dit'ícil de
vegades la seva distinció.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 88, - FUMANA Spach.

(D'origen no explicat encara saiisfacioriameni.) (i)

Flors grogues, petites, solitàries ocn raíms; epicalze lormat per dugués fulletes

més petites que'l calze, tres sèpals; estams nombrosos, els exteriors estèrils, de

filaments moniliformes, antcres subtetràgones, dídimes; estigma marcadament
trilobat, quasi trifit; càpsula ovoido-trigona

,
glabra, 3-locular, 3-valva; Uevors

amb rafe; plantes perennes, de fulles petites, linears, alternes, o les inferiors opo-

sades, amb estipules o sense.

í Fulles sense estipules, alternes; flors solitàries, sense bracties; càpsula

j i2-sperma 2.

) Fulles amb estipules, alternes, o les inferiors oposades, flors en raims opo-

[ sitifolis, amb bracties; llcvors C-spermes 3.

(Pcdicels prims, 2-3 vegades més llargs que les fulles ilorals, flor superior

generalment terminal, pètals trasovats, branques ascendents.

-ji , 293. F. Spachii.

/ Pediccls gruixuts, quasi tan llargs com les fulles florals, llors totes laterals.

\
pètals cuneiformes, branques agegudes . . . 294. F. procumbens.

f Fulles inferiors oposades, estipules terminades per un pèl setiforme, pe-

j
dicels viscosos, pètals trasovats, Uevors brunes . . 295. F. viscida.

•^

j
Fulles totes alternes, estipules mucronades. pcdicels glabres. pètals cuneifor-

f mes, Uevors negres . 296. F. laevipes.

293. = F. Spachii Gr. et G.
{dedicada a Spach, autor del Conspectus Cista-

cearum, monographia, i836.)

Tronc de 1-2 dm., llenyós a la base, difús, amb
les branques ascendents, les tendres amh pèls glan-

dnlosos, lo nieteix que les luUes superiors y pedi-

cels; fulles alternes, sense estipules, linears, sen-

tades, mucronades o bé obtuses, les del milj més

llargues que les superiors y les inferiors; flors

unes 5, la superior ordinàriament terminal, sense

bracties; pedicels prims, 2-3 vegades més llargs

que les fulles Jlorals; fulletes de l'epicalze oblon-

gues, sèpals ovats, pètals trasovats, més llargs

que'l calze; càpsula ovoido-trigona, molt oberta a

la dehiscencia; Uevors 12, llises, unes trigones y altres comprimides.

(1) Vcycm ja usada aquesta paraula al siglo xiii (Ariosti, De nleo Montis Zibinii — i&on\.Z\hbio — apud
Rolland. l'ior, populaíre). Kou empleada per Linneus com a espccitlca {Cistxts Fumana L,) y elevada a genèrica

per Spach al iSsfic^nn.Scienc. nat.str. II, vol. VI). Cosie afirma que prové per corrupció del llatí folia y nana;

per les seves fulles petites. Le Maout sospita si vindrà dcfumus o de fumaria. Lo mes probable, però, és que
aqueix nom que aquí irovera en aposicíó, provingui de Fumane, població italiana dels Alpes orientals, no
lluny del riu Adíge y aprop de S. Ptetro (Verona), al peu del Síte. Pasttllo, on probablement se trova aquesta

planta, segons comunicació de Achille Forti, de Verona.

Fumana Spachii.
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FLORA DE CATALUNYA
Cistacies. G. 88. - Fumana.

i3
ERicomES DuN. — Fulles nombroses, apretades, semi-cilíodriqucs, dretes y

arrimades a l'eix.

Geografia.— Erms y llocs àriïs de lot el país; desde'l litoral fins al Pirineu. La |3ericoides

Dun., a Valldoreix, aprop de Sant Cugat del Vallés, y a la serra de Menàrguens, cap a Ba-

laguer. = Tortosa (Sen.). — .\lars-Juny.

N. B. — La nostra planta presenta les fulles més llargues y més primes que la del regne de Valencià, remesa

per Pau,

294. = F. procumbens Gr. et G.

{del //íí// procumbo, estar estès o agegut ; per les

seres branques agegudes.)

Sinonimia. — Cast. Zarillo.

Tronc de 1-2 dm., llenyós a la base, difús, amb
les branques agegudes, amb petits pèls blancs, no

glandulosos, lo meteix que les fulles, pedicels y
sèpals; fulles alternes, sense estipules, linears,

sentades, mucronades, les del mitj solament més
llargues que les inferiors; flors 1-4, iotes laterals,

sense bracties; pedicels gruixuts, reflexes, més

curts que les fulles; fuUetes de l'epicalze linear-

lanceolades; sèpals ovats; pètals cuneiformes , més
llargs que'l calze; càpsula ovoido-trígona, general-

ment poc oberta a la dehiscencia, llevors 12, llises, les unes trígones y les altres

comprimides.

Geografia. — Erms y boscos pedregoses ari ts : Serra de la Mata a Sant Llorens del Munt;

Montserrat; plana d'Ancosa, a l'Alt Penades; Bagà y Pobla de Lillet. ^= Principalment a la

provincià de Lleyda, l'Urgell, la Segarra, Tremp y els corresponents Pirineus (Csta.); Nos-

tra Senyora del Fau, Massanet de Cabreny, Queralps, Coll de Bernadell ; Notre Dame du

Coral; Rocabruna; Vall de Bach; Torruella; Bagur; Salines (Vay.). — Abril-Agost.

N. B. — Scnsdubtecsmoltcomúa Catalunya barrejada y confosa amb l'anterior.

Fumana procumbeas

295. = F. viscida Spach.
(íVe/ //íi// viscidus, que com viscosus, j^erfe viscum,

el vesc; per les seves fulles glanduloses y agafa-
disses.)

Sinonimia. — Cast. edrea, tomillo morisco.

Tronc de 1-2 dm. , llenyós a la base, de branques

dretes difuses, piloso-glatiduloses, per lo menys
a la porció florííera; fulles linear-lanceolades, de

vores revoltes, les inferiors oposades, acompanya-

des d'estipules terminades per un pèl setiforme;

flors en raím curt, terminal, bracteolat; pedicels

ordinàriament pubescent-viscosos, oberts o ascen-

dents, una vegada més llargs que'l calze; fulletes

de l'epicalze linears, y tan llargues com la meitat

del calze; sèpals ovats; pètals trasovats, poc més llargs que'ls sèpals; càpsula ovoide,

quasi tan llarga com el calze; llevors 6, brunes, triquetres, reticulades.

romana viscida.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cistacies. G. 88.- Fumana.

a vi'LGARis G. ET G.— Planta tota peluda, glandulosa, estipules de la regió mitja

del tronc, quasi tan llargues com les fulles.

i3 THYMiFOLiA G. ET G.— Planta glabrescent a la part inferior, y piloso-glandulosa

a la superior; estipules de la regió mitja quasi tan llargues com les respectives fulles.

Rassa F. Baiu<kliebi Rouy et Fouc. — Planta solament glandulosa a la porció

ílorífera; fulles estretament linears; estipules de la regió mitja alesnades y la meitat

més curtes per lo menys que les respectives fulles.

Geografia. — Ermsy boscos gredosos àrits: al litoral, Vallés, Penades; Montserrat, a Ba-

ges. = Costa y centre de Catalunya; litoral y regió mitja fins a Sagaró; Tarragona tVay.);

Pons, Solsona; Rosas (Bub.1. — Abril-Juny.

N. B.— AI Vallís, Ics varieuis o vulgarisG. et G. y |3 thymifolia G. et G. — La F. BarrWieri Rouy et Fouc,

comú als boscos de Vidrcras, al Baix Empordd.

296. = F. laevipes Spach.
(del llatí levis, llis; y pes. pedis, el peu; pels pedi-

cels glabres.)

Sino7ii>nia — Herba del mal de pedra.

Tronc de i-3 dm., llenyós, ramificat desde la

base; branques primes, ascendents, molt fulloses,

erissades, glanduloses a la regió ílorífera; fulles

filiformes, sentades, totes alternes, glabres y glau-

cescents; les de les branques Joves, molt tnés cur-

tes y densament fasciculades; estipules la meitat

més curtes que les fulles, mucronulades; flors de

un grog pàlit, 5-io, en raím clar, bracteolat, per

lo comú terminal; pedicels filiformes, glabres o

pubescents, oberts o ascendents, 2-3 vegades més
llargs que'l calze; fulletes de l'epicalze linears, pestanyoses, la meitat més curtes

quels sèpals, que són ovats, erissats y un poc glandulosos; pètals cuneiformes,

més llargs que'l calze; càpsula ovoido-globulosa, glabra, tan llarga com els sèpals,

o una mica més; llevors 6, negres, triquetres, reticulades.

a LAEVIPES RouY. — PedíccIs glabres (i).

Geografia. — Boscos àrits de la regió mediterrània, no tan rara com s'ha dit; no escassa

als boscos de Castelldefels y de Gavà; entre Corbera y Gelida, al cim de .Masgranada: S. Mi-

quel del Fay; Tarrassa, serra de l'Ubach, al lloc anomenat les Foradades: S. Llorens del

Munt, r. = Montjuich y immediacions de Barcelona; cap a Gracia (Salv.!); Torruella de

Montgrí, montanya de la Escala; Salou, Tarragona (Vay.); Pirineus Orientals (Rouy).

—

Maig-Juny.

N. B. — La planta del Vallés y del litoral correspon a la a laevipes Rouy.

( I ) PropriamcDt eulaevipes.
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FLORA DE CATALUNYA

Fam. 9/ - VIOLACIES dc.

(Aquebta família pren el nom del genre Viola
,
que és l'únic que conte.)

Flors hermafrodites, irregulars; alguna vegada apètales, de color violat, blau,

vermellós, groc blanc; 5 sèpals persistents y apendiculats; 3 pètals, l'inferior

esperonat; 5 estams connivents; anteres amb un apèndix escamós, terminal; un

estil, I estigma; fruit càpsula unilocular, de dehiscencia loculicida, 3-valva. Plan-

tes quasi sempre herbàcies, de fulles radicals o alternes, simples y estipulades.

Genre 89. -VIOLA Tourn.

(Del llatí viola (grec Vov), la violeta.)

(Els dos pètals superiors drets, els dos laterals oberts; estigma ganxut o dis-

coidal 2.

Els dos pètals superiors y els dos laterals drets, estigma infundibiliforme o

discoídal II

Plantes acaules, sèpals obtusos, càpsula globosa o subtrígona ... 3

Plantes caulescents, sèpals aguts, càpsula trígona 6

Estigma dilatat, discoidal; càpsula subtrígona; fulles reniformes, estipules

denticulades, glanduloses, pètals d'un blanc pàlit, amb venes violades

planta glabra 297. V. palustris

Estigma atenuat, ganxut; càpsula globosa 4

í Planta no estolonífera, flors inodores; fulles ovato-oblongues, estipules pes-

4/ tanyoses; càpsula pilosa 298. V. hirta

i

6

Planta estolonífera, + olorosa 5

Rizoma gruixut, estolons radicants, Uenyosos, que no floreixen fins al segon

any; flors molt oloroses; càpsula pubescent . . 299. V. odorata

Rizoma prim, estolons no radicants, herbacis, que floreixen el mateix any

flors pocs oloroses, freqüentment blanques 300. V. alba

Branques floríferes que neixen a l'axila de les fulles, d'un rosetó central. 7

Branques floríferes que neixen del rizoma, sense rosetó 10,

Fulles totes obtuses, diminutes, ovato-cordiformes, estipules amples, ovato

7{ lanceoladcs; planta de 2-10 cm 301. V. arenaria
Fulles superiors acuminades 8

( Estipules fimbriato-pestanyoses, línear-lanceolades; flors petites, blaves; es-

8 però gruixut, violat 302. V. silvestris.

^ Estipules enteres o pestanyoses 9.
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Violacies. G. 89. -Viola.

10

J

12

13

14

15

Estipules lanceoladcs; fulles caulinars totes alternes; llors grans, vcrmello-

scs, esperó gruixut, blanc 303. V. Willkommii.

Estipules ovato-lanceoladcs, pestanyoses; fulles radicals, llargament pecio-

lades, les dugués caulinars superiors oposades, subscssils, flors superiors

ordinàriament apètales y fèrtils 304. V. mirabilis.

Tronc llenyós, estipules linears, enteres, llors petites: pcdúncols sense brac-

ties 305. V. arborescens.
Tronc herbaci, estipules linears o lanceolades, limbriato-pestanyoses, flors

grans, pedúncols amb bracties 306. V. canina.

Estil encorvat a la base, estigma discoidal, troncs generalment biílors, flors

grogues, fulles reniformes, estipules ovadc-s, petites, enteres.

307. V. bifiora.

Estil dret, claviforine, estigma infundibiliformc, troncs multillors.. . 12.

Fulles enteres, les superiors ovato-eliptiques, 2-3 vegades més grans que les

inferiors; estipules espatulades, foliàcies, enteres, flors grans, violades, es-

peró prim, arquejat, cònic, tant llarg com els sèpals . 308. V. cenisia.

Fulles ± dividides 13.

Planta anual o bienal, llors petites o grosses, esperó curt, apenes més llarg

que'ls apèndices del calze, estipules pinnato-parlides. 309. V. tricolor.

Planta perenne, flors grans, esperó llarg, 3 vegades més llarg que'ls apèn-

dices del calze 14.

Estipules inciso-dentades, sèpals aiesnats, 4 vegades més llargs que'ls apèn-

dices, esperó molt llarg, aprimat a l'àpex 310. V. cornuta.

Estipules digitato-partides, sèpals lanceolats 15.

Esperó prim, pètals grogs. violats o dels dos colors . .311. V. sudetica.

Esperó gruixut, pètals d'un blau fosc 312. V. Bubani.

297. = V. palustris L.

(íiel llatí palus, paludis. llac o pantano ; per la

seva estació.)

Planta acaule, rizoma prim y escamós que treu

unes branques subterrànies primes, fulles reni-

forme-orbiculars, petites, molt superficialment y
amplament fistonades, poc nombrosas, glabres;

estipules ovades, agudes, denticulato-glanduloses;

flors d'un blau pàlit, inodores, petites; pedúncols

de 2-7 cm.; sèpals ovats, obtusos; pètals amb venes

violades a la base; esperó obtús, un poquet més
llarg que'ls apèndices calicinals; estigma dilatat y
obliquament discoidal; càpsula subtrígona y glabra.
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Geografia. — Prats lurbosos y pantanosos de les altes montanyes : Núria cap a Fines-

trelles. = Cap a Carençà; Conca del Tech, aprop de les aigües (Lap., Vay.); Vall d'Eync

(Bub.); a la Vall d'Aràn; aiguamolls de Ourets y Marimanya (Llen.!).— Juny-Agost.

298. = V. hirta L.

{del llatí hirtus, que com hirsutus, signijka eris-

sat; per l'indument general de la planta.)

Acaule, piloso-erissada, rizoma dur, sense esto-

lons ni branques subterrànies, fulles orades o bé

ovato-oblongues, cordiformes a la base, fistonades,

piloses, sobretot al revers; peciol erissat; estipules

lanceolades, pestanyoses, amb les pestanyes més

curtes que l'amplada de les estipules; flors viola-

' des, sense olor, grans; pedúncols de 4-8 cm., eris-

sats; sèpals ovats, pestanyosos, obtusos; pètals la-

terals molt barbuts; esperó més llarg que'ls apèn-

dices calicinals; estigma ganxut; càpsula pilosa,

globosa; planta molt poliniorfa.

HiRSLTA Lge. — Fulles més erissadas; pedúncols de 8-12 cm., flors molt més

grans.

Geografia. — Boscos, prats y paratges umbrosos: Abundant als boscos de les regions

mitja y montana; al Vallés; S. Llorens del Munt; al Ubach; Montserrat; a Bages y al Mont-

seny. = Al Llussanés; Olot, a les Guilleríes; Coral; Ribas; Queralps (Vay.); Prats de Molló;

Port de Viella (Lap.); Bielsa (Campo!). — Abril-Maig.

La e HiBSUTA Lge., a Puigsacau; Sacot, Amer (Vay.).

299. = V. odorata L.

(del llatí odoro; de odor, la olor; per la seva deli-

cada fragància.)

Sinonímia. — Viola boscana; viola d'olor; cast.

violeta; /r. violette de mars; angl. violet; al. Veil-

chen; ital. viola marzia.

Acaule, pubescent; rizoma gruixut, que dóna

branques subterrànies, o bé estolons ordinàriament

radicants, que no floreixen fins al segón•any; fulles

radicals adultes, ovato-cordiformes, obtuses, fis-

tonades, les més joves subreniformes; estipules

ovato-lanceolades, pestanyoso-glanduloses; pes-

tanyes més curtes que la meitat de la amplada de

les estipules; flors d'un violeta fosc, alguna ve-

gada blanques lilacines, grans, molt oloroses; sèpals ovats. obtusos; els dos pètals

laterals ih barbuts; esperó quasi recte, obtús, més llarg que'ls apéndices calicinals;

estigma gan.xut; càpsula globosa, pubescent; planta polimorfa.

Geografia. — Comú als boscos y vores dels torrents y llocs frescals, desde la costa fins al

Pirineu, presentant nombroses varietats. — Febrer-Mars.
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300. = V. alba Bess.
(del llatí a\bus, alba, àlbum, blanc; pel color do-

minant de les seves Jlors.)

.-Xcaule, pilosa, rizoma jor/m; cstolons no radi-

cants, que floreixen el mateix any; fulles radicals

adultes, ovato-oblongues, cordiformes, listonades,

pubescents, d'un vert pàlit; peciol erissat, les dels

cstolons més petites, més curtes y més obertes a

la base; estipules lanceolato-acuminades, pesta-

nyoses, glanduloses, amb les pestanyes del mitj

tant llargues com l'amplada de les estipules; flors

generalment blanques, mitjanes, d'olor suau; sè-

pals ovats. obtusos; pètals superiors inclinats cap

enfora; esperó groguenc, una mica alsat a l'àpe.x ;

estigma ganxut; càpsula globosa, pilosa; planta polimorfa.

b viNEALis Bor. — Fulles dun vert clar, amb el sí basilar poc obert; Hors vcr-

melloses.

E scoTOPHYLLA Jord. — Fullcs d'un vert fosc, amb els nervis d'un violat negrós;

flors blavenques.

Subsp. V. DEHNHARDTii Ten. — Fulles ovato-orbiculars, glabrescents, primes;

lòbuls basilars rodons y + separats, franjes de les estipules més llargues que l'am-

plada d'aquestes; flors sense olor, violades; esperó prim, arquejat y redressat a l'apex.

(5 cADEVALLi Bcckcr. — Planta glabèrrima.

Geograjia. — Boscos y torrents de la cordiilera superior del Vallés, aprop decan Font de

Gayà, r.= Vich. r., (Masf.); Olot, les Guilleríes, cap a Osó; Susqueda; Amer (Vay.l); Mon-

tanya de Berga, cap a Gresolet (Csta.); al Miracle (Marcel!); Bielsa (Campo!).

La ò viNEALis Bor., al peu del Montseny, aprop de Gualba.

La E SCOTOPHYLLA Jord. ,aTarrassa, capa la Xuriguera.=Gualba(Llen. I); Figueras(Senn.!).

La V. DEHNHARDTii TcH. , considcrada per Rouy com a subsp. de la V. odobata L., y cor-

responent al cicle de les rasses de la V. alba segons Becker ii> («.Oesterreich. botanisch.

Zeitschrifi» Jahrg. 1906, N. 5i6), abunda als boscos y torrents de Tarrassa, cap a can Font

de Gayà. = Montcau (Font!); Figueras (Senn.). — Febrer-.Mars.

La p CADEVALLi Becker. — V. cadevalli Pau (pro

spec), als boscos de l'Ubach, cap a la Portella, y a la

falda del S. Llorens del Munt, als voltants de can Solà

del Rccó. — Abril.

301. = V. arenaria DC.— Subsp. de la V. sil-

vatica Fr., sec. Rouy.

{del //íj/i'arenarius, cosa d'arena; amb que els na-

turalistes espressen. no precisament la naturalesa

de la cosa, sinó la seva estació; com ruta mura-
ria.) (2)

Planta caulescent; per lo comú breument tomen-

Viola areaaria (i) Els eslolODS Horcixcn evidentment al primer any.

(2) Per analogia amb pAHiETAitiA.
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tosa; rizoma cubert de restos de fulles antigues; tronc de 2-8 cm., dret o ascen-

dent; fulles ovaío-cordifonnes, petites, obtuses, circuides de tístons menuts y su-

perticials; estipules ovato-lanceolades, acuininades y llargament franjeades; flors

d'un blau violat, petites, inodores, sèpals oblongo-lanceolats, aguts; esperó cònic,

gruixut, obtús, 3-4 vegades més llarg que'h apéndices calicinals; estigma ganxut;

càpsula trígona, pubcscent o glabra.

|3 GLABRATA Rouy. — Planta totalment glabra.

Geografia. — Boscos y pastures pedregoses de les montanyes : Montserrat, cap als De-

gotalls; Montseny, aprop de Sta. Fe. == Comarca de Bages, al cim de la serra de can Mas-
sana de Rajadell (Font!); al Miracle (Marcetl); Vall de Benasque, Pefíablanca (Bub.)—Maig.

N. B. — La planta de Montserrat, Montseny, Bages y Miracle, correspon a la [i glabrata, Rouy.

302. = V. silvestris Lamk .— V. Rechen=
bachiana Jord.— V. silvatica Fr.
[del llatí silvaticus, de silva, el bosc; per la seva
estació.)

Caulescent; troncs de i-3 dm , ascendents, an-

gulosos, simples ramificats, glabres; fulles ova-

to-cordiformes, fistonades, primes, glabres, les

superiors lleugerament acuminades, les inferiors

subrenifarmes , obtuses; estipules lanceolato-li-

nears, llargament franjeades; flors violades, mit-

janes, sense olor; sòpals lanceolats, aguts; pètals

laterals barbuts; esperó dret, gros, violat, 2-3 ve-

gades més llarg que'ls apéndices calicinals, que son

molt curts; estigma ganxut; càpsula trígona, glabra.

Flors grans, d'un violat clar o blavenc; esperó gri-

senc; fulles radicals reniforme-orbiculars.

Geografia.— Boscos, torrenteres y llocs frescals : Al Vallés, S. Llorens del Munt, Mont-
serrat, a Bages; Berga; Vich el alibi, fins al Pirineu.

La var. grandiflora G. G. = V. silvatica, var. macrantha Fr. — V. riviniana Rchb.,

barrejada amb el tipus, als meteixos llocs. — Abril-Maig.

303. = V. Willkommii Roem.
(dedicada a Maurici Willkomm, autor del Pro-

dromus Floras Hispan.)

Caulescent, glabra; tronc de 10-20 cm., ascen-

dent, ramificat a la base; fulles ovato-cordiformes,

obtuses, fistonades; les del rosetó llargament pe-

ciolades, més petites, freqüentment reniformes y
molt obertes a la base; estipules lanceolades, o bé

ovato-lanceolades; les inferiors escarioses y ver-

melloses; les superiors herbàcies y acuminades, en-

teres o ±: franjeades a la base, especialment les

inferiors; pedúncols, els uns radicals y els altres

caulinai -axilars; llors grans, d'un color violat

Var. GRANDIFLORA G. G.
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vinós, apenes oloroses; sèpals /íi«ceo/i7/s, acuminats, 3 vegades tnés llargs que' Is

apéndices; pètals trasovats, els laterals blancs, barbuts; esperó blanc, sacciforme;

càpsula trígona, aguda, glabra.

Geograjia. — Descuberta per W'illkomm a .Montserrat, 1846,56 trova també al Penades,

a les montanyes compreses entre Gelida y Ordal; abunda als boscos y torrents de l'L'bach,

dcsdaont s'estèn al través de la comarca de Bages fins a la falda dels Pirineus. = No escassa

a Sallent, Puigreig, Marlés, Casserras, Serrateix y Cardona; no faltant tampoc a Berga, Avià

y Espunyola (Puj. C); boscos de les vores del Llobregat a Navarcles (Font!); al .Miracle

(Marcí); Costabona (Bub.). — Abril.

N. B. — Existeix una rassa parvifolia, de facics molt difcreot del lipus, de poc desenrotlo. freqüentment

acaulc, de fuites petites, rodones, molt obertes o subtruncades a la base, y de flors d'un color mís fosc.

304. »V. mirabilis L.

{del llatí mirabilis, maravellós, admirable; aludint

segurament a les dugués formes de les flors; les.

inferiors petaliferes y freqüentment estèrils, y
les dugués de dalt apétales y fèrtils.)

Acaule o subacaule al aparèixer les flors, des-

prés amb troncs de 2-3 dm., robustos, angulosos,

glabres, però portant un dels anguls una Unia de

pèls; fulles amplament cordiformes o reniformes,

grans, molt obertes a la base, fistonades, les infe-

riors llargament peciolades, les dugués caulinars

superiors oposades y subsessils; estipules ovato-

vioia mirabUis
j lanceolades, enteres, breument pestanvoses. però

no franjeades; flors d'un blau pàÜt, grans, oloro-

ses, les inferiors petaliferes, llargament pedunculades, fèrtils o estèrils, les dugués

superiors situades a Ta.xila de les dugués fulles oposades, ordinàriament apétales y

fèrtils, la una subsessil y l'altra pedunculada; estigma ganxut; càpsula trígona,

aguda, glabra.

Geografia.— Inclosa per Bubani entre les espècies repudiatae, dient : in Pyrenaeis, quan-

tum scio, non fuil reperta. Pot, no obstant, assegurarse que's trova al Bergadà, al peu de

S. Climent, entre Vallcebre y Guardiola, y que no és

I

escassa a les immediacions de les Adous del Basiareny,

i (Vïrf// Pau). = Abril-Juny.

305. = V. arborescens L.

i {del llatí arboresco, fersc com un arbre; aludint al

\
rizoma y troncs >nès menys llenyosos.)

Sinonímia. — Cast. violeta espaüola; violeta de

I

la Sierra.

Rizoma llenyés: troncs de 1-2 dm., subUenyo-

\ sos, ascendents, grisencs, molt fullosos a la part

I

superior; fulles ovatolanceolades o lanceolato-

linears, atenuades en peciol. enteres denticula-

des, pubescents; estipules linears, enteres, tant

llargues per lo menys com el ters de les fulles;
Viola arborescens.
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flors petites, d'un violat pdlit; pedúncols se«se è;ac/íes; sèpals lanceolats, aguts,

pestanyosos, breument apendiculats; pètals estriats; esperó curt, obtús, encorvat,

poc més llarg que'ls apcndiccs calicinals; estigma ganxut; càpsula ovoido-trígona,

obtusa, apiculada.
,

Geografia. — Costes y roques caiices de la regió litoral : Coll de Balaguer, cap a Tortosa

(Salv.l); muralles de Tortosa (Hb. Bolósl ex Costa). — Seteinbre-Novembre.

306. = V. canina L.

(en //aí/caninus, de canis, el gos; segons Rolland,
perquè es inodora.) (i)

Sinonimia. — Viola de ca o de gos; cast. violeta

perruna brava; fr. violette des chiens; angl.

dog's violet; al. Hundsveilchen.

Caulescent; troncs de 5-40 cm., herbacis, drets

o ascendents, que surten del rizoma; fulles ovades,

oblongues o lanceolades, generalment obtuses,

molt superficialment fistonades; estipules linears

o be oblongo-lanceolades, zb fimbriato-peslanyo-

ses, molt més curtes que'l peciol; flors d'un blau

clar, groguenques a la base, sense olor, grans o

mitjanes; pediincols amb 2 bracties molt pròximes
a lajlor, drets; sèpals lanceolats, aguts; pètals laterals barbuts; esperó ample, obttís,

freqüentment groguenc, més llarg que'ls apèndices calicinals; estigma gan.xut, càp-

sula truncada, glabra. Planta molt polimorfa.

Geografia. — Boscos y prats : boscos del Montsant. = Turons de S. Geroni, y pròxims
a Barcelona (Salv.l); cap a S. Medi (Compri. 1; Montserrat; Olot; Ribas; Queralps; Núria;

Sagaró; Vilallonga; Besora (,Vay.); Cabrera (Trem.); Vich (Masf.); Camprodon (Tex.); al

camp de Tarragona (Wbb.), frontera d'Aragó (Losc.l); Costabona, Vall d'Eyne (Lap.); a la

Vall d'Aràn; .Salardú, Vilamòs (I, Ien. I). — Abril-Agcst.

Viola biílora.

307. = V. biflora L.

(cotn bifolius, etc, s' es format pels botànics del

llatí bis, dugués vegades, y flos, floris, la Jlor; per
les dugués flors que generahnent porten els pedún-
cols y en oposició a la V. uniflora L.).

Rizoma cundidor, del qual surten troncs florí-

fers de 5-io cm., prims, drets o ascendents, per lo

comií bijlors; fulles reniformes, petites, primes y
poc consistents, ampla y superficialment fistona-

des, breument pestanyoses; les inferiors llarga-

ment peciolades; estipules ovades, petites, enteres;

ÜOTs grogues, amb linies pardes, petites; pedtjncols

més llargs que les fulles; sèpals lanceolats; pètals

(I) Al parlar d'aquesta espècie, diu : «Violette de chien, on lappclle ainsi, parce qu'elle n'a pas d'odeur; elle
n'cst bonne que pour les chiens.» \o sembla fundat aquest motiu, perquè la Rosa canina és precisament olorosa.
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superiors acostats. drets; l'inferior penjant; esperó poc més llarg que'Is apèndices

calicinals; estil cncorvat a la base; estigma discoidal, bilobat; càpsula ovoide,

obtusa, glabra.

Geografia. — Boscos y pastures humides de les altes montanyes : comú a Núria y a Coll

dei'al.-= La Molina, Comabella, Set Cases, Costabona, Perafeu (Vay.); Benasque sobre

Montgarri (Bub.). — Juny-Agost.

308. ' V. cenisia L.

{del mont Cenis, dels Alpes; per la seva primor-
dial habitació.)

Rizoma molt ramificat, d'aon surten nombrosos

troncs de 5-i5 cm., difuso-ascendents, nusos a la

base, y un bon xic fullosos a la part superior; fu-

lles petites, peciolades, les inferiors ovades sub-

orbiculars, les superiors ovato-eliptiques, 2-3 re-

gades tnés grans que les inferiors, y acostades,

quasi totes enteres; estipules inferiors linears, cur-

tes, les superiors espatulades. foliàcies, enteres

o ^h dividides; flors violades, grans; pedúncols

relativament curts; sèpals ovato-lanceolats; pètals

amples y curts; esperó prim, arquejat. cònic. y
tant llarg com els sèpals; estil dret; estigma infundibluiformt; càpsula un poc més
llarga que'l calze.

j3 VESTITA G. G. — Planta pubescent, grisàcia ; fulles apretades en espessos rose-

tons; les superiors ovato-oblongues.

Geografia. — Roques y pedruscam de les alies montanyes : Núria, aprop de la font del

Segre. = Pendents pedregoses de les altures de Núria (Vay.); cap al Puigmal (Csta.); Cos-

tabona, la Perxa (Oliver); Coll de Núria, Prats de .Molló (G. G."l; Cambradases, Costabona,

Setcases (Bub.'i; Coma del Tech (Xatard); Camprodon, al cim de Rocacolom, a 2,000 m.

(Font y Saguél); cim del Monteixo (Fontl, el tipus y la var.); Serranegra, aprop de Cas-

tanesa (Puj. J., in Hb. Cad.). — Juny-Agost.

N. li. — Predomina la [3 vestita G. G.—V. Lapeyrousiana Fíouy, subsp. de la \'. cenisia L., sec. Rouy.

309. = V. tricolor L.

{del llaliln, tres, y color, coloris; de tres colors;

pel blau, violat y groc. els tres colors dominants

de la seva flor.)

Sinonímia. — Pensaments, herba de la Trinitat;

cast , pensamiento, trinitaria, amor perfecto; sue-

gras y nueras, a Sevilla; fr., fleur de la Trinité,

pensée; al., Stiefmütterchen; angl.. heart"s ease

y heartscase; it., pensieri.

Anual o bienal; tronc de 5-40 cm., dret, pilós o

glabrescent, angulós, simple o ramificat ; fulles fis-

tonades, les inferiors suborbiculars o bé ovades,

seguint les demés disminuint d'amplada y aumen-
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tant de longitut fins a les superiors, que son lanceolato-litiears; estipules foliàcies,

piiinati-partides; flors de color variable, però dominanthi el blau, violat y groc

barrejats; de magnitut inconstant; sèpals lanceolats, punxaguts; pètal inferior

ample y escotat ; esperó obtús, poc més llarg més curt que' Is apèndices calicinals;

estigma infundibuliforme; càpsula subtrígona, glabra; llevors brunes, brillants;

planta molt polimorfa.

Rassa V. saxatilis Schm. — Pètals quasi una vegada més llargs que'ls sèpals;

esperó més llarg que'ls apèndices calicinals.

Rassa V. arvensis Mur.— Pètals tan llargs com els sèpals o una mica més.

Rassa V. kitaibeliana R. et Sch. — Planta y flors petites; pètals generalment

més curts que'ls sèpals.

Geografia.— Llocs cultivats de tot el país: la R. V. saxatilis Schm., als sembrats de

Montgarri, de la Vall d'Aràn (Llen. I) ; la V. arvensis Mur., al litoral, Vallés, Montsant,

Urgell, Guilleries, Empordà et alibi; la V. kitaibeliana R. el Sch., als terrenos granítics

cultivats del N. de Tarrassa y també a Cabanes del Empordà (Senn.!) y al Miracle (Marc.!).

— Abril -Juliol.

310. = V. cornuta L.

(cornutus de cornu, la banya; per la longitut y
forma del seu esperó.)

Perenne; tronc de i-3 dm., ascendent, fullós

des de la base, glabrescent, fulles inferiors ovato-

orbiculars, les superiors ovades, subcordiformes o

atenuades a la base, fistonades, subpestanyoses,

estipules grans, inciso-dentades, amb el lòbul del

mitg ovato-oblong, més gran que'ls laterals, flors

blaves, grans, llargament pedunculades, sèpals

alesnats, 4 vegades més llargs que Is apèndices ca-

licinals, pètals trasovato-cunei/ormes, l'inferior

molt més ample, esperó llarg (io-i5 mm.), recte,

atenuat a l'àpex, 5-6 vegades més llarg que'ls

apèndices del calze; estigma injundibuliforme,

càpsula obtusa.

Geografia. — Pastures de les altes montanyes: Valls

d'Eyne(Lap.)y del Tech (Gaui.l; Vall d'Aràn (Isern !);

Portilló, Bosost (Compü.! in Hb. Cad.); boscos d'Ar-
ties, y a majors aliituts (Csta.); port de Viella y molt
comuna a tota la cadena (Lap.); Luchón y port de Sa-

lau (Bub.); ribera de Viella y Salardú (Llen.l). — Juny-
Agost.

N. B— Bubani la cita també a la Cerdanya y al Montseny; en
aquest últim punt solament havem observat la V Bubani Timb.

311. = V. sudética Willd. — Subsp. de la

V. TRICOLOR L., sec. ROU/. V. LUTEA Sm.
(sudéticus, de la cordillera dels Sudetes, corres-

ponent al quadrilàter de Bohèmia, en la part que
la separa de la Prussià; lutea, del llatí luteus, groc;pel color dominant de lesflors.)

Viola cornuta.
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Violacies. G. 8q.- Viola.

Perenne, rizoma prim. cundidor; troncs de 1-4 dm., radicants a b base, gla-

brcsccnts, ïü\\(ts'\nkT\ovsovato-cordiJormes, les superiors lanceoladcs, fistonades,

estipules digitato-mulliparlides, amb els lòbuls laterals linears, l'inferior rejlexe

y el mitjà més gran. espatulat y dental; flors grogues o violades, prans, scpals

lanceolato-acuminats, cada pètal esclusivamcnt groc o violat, esperó /;r?Mi, 2-3 ve-

gades més llarg que Is apèndices calicinals, estigma infundibuliforme, càpsula

ovoide, curta.

Geo^ra/ía.—Pastures de montanyes granítiques y pissarroses ; al Montseny, al poble de la

Costa; coll de Pal; coll de Tosas; Queralps, Nuria.=Artiga de Lin(Llen.l).— Juliol- Agost.

312. "V. Bubanii Timb.

—

V. grandiflora

Vill.

—

V. lutea Sm. |3 pyrenaica Gr. et G.

{dedicada a P. Rubani. autor de la Flora Pyre-

naea.)

Perenne, piloso-erissada o glabrescenl; troncs

prims, de 10-25 cm., ascendents; fulles inferiors

sub-orbiculars, de base truncada o subcordiformc,

les superiors oblongues, atenuades a la base, obtu-

ses, totes superficialment fistonades; estipules di-

gitato-parlides, amb els lòbuls laterals linears,

l'inferior re/lexe, el mitjà lanceolat; flors d'un

blau fosc, grans; pcdúncols ordinàriament llargs;

sèpals linear-lanceolats, aguts. 1-2 vegades més

curts que la corola; apèndices calicinals desiguals,

truncats y pestanyosos o glabres; pètals trasovats, amples, esperó cònic. recte o

lleugerament encorvat, bastant gruixut a la base, 4-5 vegades més llarg que' Is

apèndices calicinals; estigma infundibuliforme; càpsula olionga, lleugerament

apiculada.

Geografia. — A\ Montseny; abundant des de la regió mitja al cim, Guilleries; Serra del

Coll, a la roca del Teix y Porta barrada; cap al cim de Sant Miquel Sulterra, no escassa.

= Pirineu Oriental, aprop de Prats de Molló (Xa tard; Gay, e,\ Rouy); Costabona, sobre Ar-

les (Bub., suB V. ELEGANS Spach") ; Montseny; Sant Miquel Sulterra (,Vay., sub V. lutea Sm.

Y GRANDIFLORA Vill., Reictib.). — Maig- Juliol.

HiBRIT
313. = V. Marceti Beck.— V. silvestris X V. Willkommii.

Se diferencia de la V. silvestris per les fulles y estipules més amples; aquestes

un poc dentades; esperó més curt, blanquinós; sèpals més amples; y de la V. Will-

kommii, del meteix habitus, per les fulles superiors acuminades; estipules més peti-

tes, dentades y franjeades; esperó més llarg; sèpals y pètals més estrets; apèndi-

ces calicinals rudimentaris.

Geografia. — Montserrat, cami de Santa Cccilia, inter parentes. — Maig 1906 legi.
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Família lo/- RESEDACIES dc.

(De Reseda, nom del principal genre.)

Flors hermafrodites, irregulars, blanques o groguenques, petites, en raíms ter-

minals, bracteolats; calze 4-6 partit, persistent o caduc; 4-6 pètals multipartils, des-

iguals; estams indefinits, generalment monadelfes, insertats sobre un disc carnós;

fruit format per una càpsula unilocular, de dehiscencia poricida terminal, o per 4-6

coques verticilades. Herbes de fulles simples, alternes y sense estipules.

(
Fruit càpsula unilocular 90. Reseda.

I
Fruit 4-6 coques verticilades 91. Astrocarpus.

Genre 90. - RESEDA L.

(Paraula ja usada per Plini; del llatí resedare, calmar; per les propietats vulneraries que
li atribuïen els romans.

1

Flors blanques o groguenques; 4-6 sèpals; 4-6 pètals; els superiors més grans y
laciniats; io-3o estams; càpsula unilocular, angulosa, de boca oberta; llevors reni-

formes.

( Càpsula tridentada 2.

j
Càpsula quadridentada, calze quinquepartit 7.

Calze 4-partit; càpsula deprimida, acampanada, llargament dentada; flors

2\ virido-groguenques; fulles caulinars enteres. . . . 314. R. luteola.

Calze 6-8-partit, càpsula ovoide o cilíndrica, breument dentada ... 3.

Càpsula madura dreta; llevors llises; flors groguenques; fulles caulinars ter-

nati-sectes 4.

3 *!

Càpsula madura penjant; llevors alveolades; flors ± blanques, fulles cauli-

nars enteres o 3-5-partides 5.

Pètals multífits; lacinies laterals decreixents a partir de la mitjana; càpsula

cilíndrico-claviforme 315. R. erecta.
4;

Pètals trifits, lacinia mitjana estreta y les laterals semilunars, càpsula cilín-

drica 316. R. lutea.

í

í Calze acrescent; fiiaments estaminals claviformes, càpsula rodona, pètals

5/ blancs; fulles enteres o tri-partides 317. R. arragonensis.

( Calze no acrescent, fiiaments estaminals alesnats 6.

Pètals albo-groguencs; anteres encarnades; fulles caulinars, 3-partides en-

teres 318. R. odorata.
D {

Pètals blanquíssims, anteres luteo-verdoses; fulles caulinars llargament ate-

nuades, 3-5 partides 319. R. litigiosa.
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Resedacies. G. 90. - Reseda.
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FLORA DE CATALUNYA
Resedacies. G. 90. - Reseda.

Reseda lutea.

estams nombrosos; filamentsalesnats; anteres grogues; càpsula dreta, com el pedi-

cel, cilíndrico-claviforme, truncada y subcontreta cap a l'apex amb 3 dents petites,

llevors negres, molt petites, llises.

Geografia. — Terrenos incults, guixencs y argilosos : Montsant (WebbO; frontera d'Aragó

(Losc.n. — Maig-Julioi.

316. = R. lutea. L.

{del llatí luteus, groc; pel color de lesJJors.)

Sinonímia. — Cast. pacífica, sosiega amiga.

Troncs de 2-6 dm., ascendents, angulosos, ra-

mificats, híspido-papilosos, fulles inferiors enteres

o tripartides, llargament atenuades en peciol, les

superiors pinnati- y fins bipinnati-partides, onde-

jades y aspres al marge; flors d'un groc verdós, en

i raím, al principi curt y espès y a la fi molt llarg y
; clar; pedicels curts, gruixuts, ascendents; sèpals 6,

linears, obtusos, estesos, no decrescents; pètals 6,

més llargs que'l calze, trifits, amb la lacinia del

mitj més petita y linear; les laterals més amples y
un poc incurves; filaments estaminals filiformes,

càpsula dreta, ovoido-oblonga, amb 3 dents petites; llevors negres, llises, Uustro-

ses; planta polimorfa.

3 GRACiLis G. et G.— Troncs prims, ramificats, difusos; fulles glauques, glabres;

lòbuls lanceolats, linears, mucronulats; raíms florifers més estrets; flors molt pe-

tites.

Geografia. — Parets, llocs incults y pedregoses; general per tot el país, desde la costa fins

al Pirineu. La |3 gracilis G. et G., abundant a Menàrguens, Bellvís, Poal y altres punts de

l'Urgell. — Maig-Sep.

317. = R. Arragonensis Losc. et Pardo.

—

R. Phyteuma L.,var. fragrans Tex.
(del llatí Arragonensis, de l'Aragó; aont la van

trovar Loscos y Pardo; Phyteuma, del grec <}>úteu-

fja, nom d'aquesta planta, de la que també parla

Plini).

i
Sinonímia. —

^
Pebrots de ruc, a l'Urgell.

Tronc de 1-2 dm., dret o ascendent, difús, an-

gulós, pubescent; fulles obtuses, les inferiors llar-

gament atenuades a la base, espatulades, enteres,

les caulinars, 3-partides; flors blanquinoses, d'olor

de viola, en raíms a la fi llargs y clars; pedicels

filiformes, tan llargs com el calze; sèpals 6-traso-

vato - oblongs, oberts y molt acrescents, pètals

6, iguals al cal;e o més petits, dividits en moltes lacinies linears; 16-20 estams de

filaments claviformes, de color de taronja; càpsula subcilíndríca, angulosa, sub-

alada, terminada per 3 dents curtes; llevors vermelloses.

Reseda Arragonensis
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Resedacies. G. 90. - Reseda.

Geografia. — Freqüent per terres cultivades desde la cosia al Pirineu y desde Lleida a

les altures de Cadaqués : Floreix tot l'any.

N. B. — La var. integrifolia Tcx., desde Tarrassa a Bagà
;
però deu csclourc's, per quant havem observat,

tots els tranzits, desde les fulles caulinars totes enteres fins a totes 3-partidcs.

318. = R. odorata L.

{del llatí odoTíius, olorós; per la olor- de marduix

de les seves flors.)

Sinonimia.— Marduix:'; caíit. reseda, resedal,

reseda de olor;/r. herbe d'amour; an^l. Migno-

nette.

Se distingeix de la n. arragonensis losc. et

PARDO, per les flors d'una suau olor de marduix;

sèpals no acrescents; lacinies dels pètals, espatula-

des, filaments estaminals alesnats; càpsula ttas-

ovoide-inflada.

Geografia . — Cultivada y subespontània. — Maig-

Agost.

31 9. = R. litigiosa Senn. et Pau.
(del llatí litigiosus, dubtós.)

Tronc de 1-2 dm., ramificat desde la base, dret

o ascendent, glabre; fulles inferiors oblongo-espa-

tulades, llargament atenuades a la base, mucronu-
lades, les caulinars 3-5-partides. amb els lòbuls

ondejats y crespats al marge; flors d'un blanc de

neu, en raíms curts y espessos, a la fi un poc allar-

gats; pedicels filiformes, més llargs que'l calze;

6 sèpals trasovato- oblongs, ordinàriament no

acrescents; filaments estaminals alesnats, blancs,

càpsula com la de la Arragonensis.

Geografia. — Abunda pels olivars y vinyes, des de

les altures de Rosas al Cap de Creus; 2 Maig 1908 legi.

N. B. — Nostre preclar amic el Dr. Pau diu d'aquesta planta :

HABiTu Resedae arkagonensis Losc. et Pardo, vel R. collinae

J. Gay, sed diversa primo aspectu. sepalis non accresceatibus. bol.

Soc. Ar. Cicnc. Nat. IV, dic. ijoS.

Efectivament, el calze ordinariamcní no es acrescent: no obs-

tant, recullirem y conservem un exemplar amb els sèpals tan acres-

cents que mideíxen de to-i2 mm. (V. <.Mem. Notas fítogeog. crit.»

1909, p. 9.)

320. = R. glauca L.

{del llatí glaucus, verí blavenc; pel color de la

planta.)

Perenne, de rizoma gruixut y fort, del qual sur-

ten nombrosos troncs prims de i-3 dm., ascen-

dents, subllenyosos a la base, glabres; fulles estre-
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lament linears, glauques, enteres, agudes, amb 1-2 dentetes hialines, aprop de la

base; flors blanques, en raíms espiciformes, prims, curts y a la fi allargats; 5 sè-

pals ovats, aguts, 5 pètals, tres vegades més llargs que' I cal^e, 12-1 5 estams de fila-

ments//(/b7v?ie-íj/es«í7/s; anteres petites, globuloses, càpsula deprimida, globulosa,

tnugronada a Tàpex, d'abertura quasi quadrada, 4-cuspidada per 4 dents alesnades;

llevors petites, llises, morenes.

Geografia. — Roques y boscos de la regió alpina : torrents de Núria, cap a Coma de Eyne

y i\ou Fonts. ^Setcases, Puigmal, la Molina, Comabella (Vay.); Cambradases (Bub.); a

toia la cadena pirinenca (^Rouy); Ports de Benasque, Castanesa (Zett.); de Viella(Lap.,

Csia.); Vilaller, Bosost (Compri.! in Hb. Costat; port de Salau, Montgarri y Noguera (Bub.);

Artiga de Viella (Llen.l). — Jul.-Ag.

321. = R. alba L.— R. suffruticulosa Bert.
{del llatí albus, blanc; pel color de les flors; suf-

fruticulosus, que s' /la format de sub y frutex,

fruticis : petit arbust, per la consistència del tronc.)

Sino7iimia. — Cast. hopo de zorra.

Anual o bienal; arrel cònica; tronc de 3-iodm.,

dret, robust, subllenyós a la base, fistulós, angu-
lós, simple o ramificat a la part superior; fulles

lanceolades, glabres, pinnatisectes, de segments

desiguals, decurrents, oblongo-lanceolats o lanceo-

lats, enters o dentals, nombrosos; flors blatiques,

en raíms espiciformes, molt llargs y espessos;

bracties linear-alesnades, me's llargues que'ls pedi-

cels; 5 sèpals linears, aguts; 5 pètals tripartits y
més llargs que'l calze; i2-i6estams, més curts queia corola; càpsula tetràgotto-

oblonga, 3 vegades més llarga que'l cal^e, dreta, recta, o bé un poc recorvada, con-

treta a Tàpe.x y coronada de 4 dentetes triangulars; llevors morenes amb estries

concèntriques.

Geografia. — Terrenos margosos de la Segarra y part de Bages; vora dreta del Llobregat

cap al pont de Vilumara; Casiellgali; falda oriental del Montserrat. = Marges del Segre

(Isern!); marina de Blanes (Salv.); plana de Vich, r.

(Masf. 1); abundant en terrenos arenosos de l'Aragó

(Losc). — Maig-Jul.

322. = R. Gayana Boiss.

{dedicada a S. Gay, autor de nombrosos treballs

fitogràfies.)

Tronc de 2-5 dm., dret, poc ramificat, estriat,

fullós, glabre, fulles lanceolades, glabres, les radi-

cals en rosetó. pinnatipartides, amb els lòbuls lan-

ceolato-linears, aguts, oberts o recorvats, ondejats

pel marge; les caulinars més petites y més estre-

tes; flors groguenques, en raíms espiciformes,

llargs, prims y clars, 5 sèpals, petits, ovats, 5 pè-
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iah cuneifonnes, in'fits, 8-10 estams, més curts que'ls pètals; càpsula trasovoide,

petita, dreta, contreta y truncada a l'àpex, terminada per 4 denteles contiivents;

Uevors petites, negres, cubertes de puntetes tuberculoses.

Geografia. — Terres argiloses àrides de la provincià de Lleida, entre Pons y Sanahuja

(Jover!); Gerb y Balaguer (Compri.); Collbató (Pourr. ex Colni.). — Maig-Juny.

N. B, — No's consigna la R. bipinnata Villd., perquc si bé figura al «Cai;U. de Costa» p. 29, com observada

amb certesa entre Cervera y Tàrrega pcrSalv., en l'herbari del qual la veuria Costa; en la Ampliació de l'esmen-

tat Catil. ( Anal. Soc. Esp. Ilist. Nat., III, 2, pàgina 43) diu el nostre eximi botànic «que no la conoce y que si

tiene las hojas tripartidas (com efectivament les hi té, segons planta de Aranjuez remesa per Pau', no con-

cuerdacon la desciipción de la R.usduta que 'I Dr. W'k. rcputa sinónima». Per altra part la R. b'pi.nnata Villd.

és pròpia del centre d'Espanya, y la de Salv. seria la H. bipinnata Losc. et Pardo. ^ R. macrostachiA \Vk

(Prodr., UI, 890).
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Genre 91 . - ASTROCARPUS NECK.

(Del grec àotiíp, àarpóç, esiel, y xapitúí, fruit; aludint a la disposició estrellada del fruit.)

Flors blanques, petites, en raíms espiciformes, a la fi llargs y bastant espessos;

calze 5-partit, de divisions oblongues, obtuses y finalment reflexes; 4-6 pètals des-

iguals, 2-3 vegades més llargs que'l calze, els superiors S-y-partits; 7-9 estams; 4-6,

generalment 5, coques verticilades y esteses en forma de estel, després de la ante-

sis; llcvors petites, reniformes, griseo-fosques, papiloses; herbes perennes, del ri-

zoma de les quals surten molts troncs, prims, cespitosos, glabres, de 5-io cm.;

fulles trasovato-oblongues, enteres; les radicals en rosetó.

323. = A. sesamoides Gay.—Reseda sesa»

moídes L.

[del grec aiioa|.iü6i&i'\í; ; de a<Ysa\io\, sésamo alegria

y eíboi;, forma; per la semblansa de les seves lle-

vors amb les de la dita planta.)

Geografia. — Roques y llocs arenoses ; prats de Nú-

ria (Saiv.!, Vay.); de Batiol (Bolósl); pla de les Eugues,

a Prats de Molló (Lap.); Penabianca, Hospital de Be-

nasque (Zett.); valls de LIo y de Benasque (Bub.); altu-

res orientals de la Vall d'Aràn (Llen.l). — Jul.Ag.
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Família i i.-DROSERACIES DC.

(Del gen re Drosera)

Flors hcrmafroditcs, regulars, blanques o rosades; terminals, solitàries o en

raím espiciforme, al principi escorpioide; fruit càpsula unilocular, 3-5-valva, locu-

licida. Herbes perennes, de llocs inundats, de fulles enteres, en rosetó.

/ Fulles totes en rosetó radical, amb el llim circuit, de pèls vermells,

\ glandulosos, irritabies, filors petites, en raim espiciforme, corola

I
' marcescent, 3 estils bífits 92. Drosera.

/ Fulles en rosetó radical y una caulinar, glabres, flors grans, solita-

\ ries, corola caduca, 4 estigmes sentats .... 93. Parnasia.

Genre 92. - DROSERA L.

( Del grec bpooepóí, cubert de rosada; aludint als pèls glandulosos de les fulles).

Flors petites, en raím terminal, al principi escorpioide; pètals espatulats, mar-

cescents, sense escames nectaríferes; 3 estils bífits; estigmes claviformes, enters;

càpsula de 3 valves, rarament 4 ó 5 ; fulles totes en rosetó radical, amb el llim cir-

cuit de pèls glandulosos, vermells, irritabies.

Fulles aplicades a terra, de llim orbicular, bruscament contret en peciol,

cama 3-4 vegades més llarga que les t'ulles, flors blanques,

324. D. rotundifolia.

Fulles dretes, de llim trasovato-cuneiforme, insensiblement atenuades en

peciol; cama 1-2 vegades més llarga que les fulles, flors rosades,

y
325. D. longifolia.

324. = D. rotundifolia L.

{del llati rotundifolius; de fulles arrodonides.)

SÍ7ionimia.— Herba de la gota, resplandor de la

nit; cast., rocío del sol, hierba del rocío, hierba de

i la gota;/r., rosette, herbe de la goutte, rosée du
i soleil; angl., sundcw; al., Sonnenthau; it., ros-

\
solis.

Cama de 5-i 5 cm., dreta, 3-4 vegades més llarga

\
^we /es /«//es, generalment simple; (uWes orbicu-

\
lars, bruscament contretes en peciol, aplicades a

i
terra; flors blanques; raím multijlor; sèpals li-

nears, obtusos, connivents a la maluritat, més

i
curts que la corola; estigmes enters, blanquino-

sos, claviformes; càpsula oblonga, tan llarga com
el calze més; llavors fusiformes, estriades, alades pels caps.

Geografia. — Prats inondals y turbosos de les altes valls : aprop de Sta. Fe del Mont-

seny, abundant. = Rocabruna; Bach de càn Pubill; aprop del coll de Malrem; N.' Sra. del

Drosera rotundifolia.
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Coral (Vay.); Cosiabona (Comprí.); Prats de Molló (Lap.); Plana de la Cerdanya (Gaut.);

ribera de Ruda, a la Vall d'Aràn (Llen.!). — Jul.-Ag.

325. = D. longifolia L.

(de longus, llarg; y folium. fulla; per les seves

fulles relativament llargues.)

Cama de 1-2 dm., dreta des de la base, ordinà-

riament I vegada tnés llarga que les fulles, gene-

ralment simple; fulles trasovato-cuneiformes, 3-5

vegades més llargues que amples, insensiblement

atenuades en peciol, dretes; flors rosades, més

grandetes; raím paucijlor; sèpals linears, obtuses,

connivents a la maturitat y més curts que la co-

rda; estigmes enters, blanquinosos, claviformes;

càpsula cilindroide, més llarga que'l calze; Uevors

ovoideo-oblongues, un poc arrugades.

Geografia. — Llocs turbosos inondats del Pirineu, entre els Sp/uigiium. Posada en duble

la seva existència al Pirineu Català per alguns botànics; exclosa d' Espanya per Rouy (Flor.

de France IV, 4) pot assegurarse que's trova no escassa a la ribera de Ruda, de la Vall d'Aràn,

barrejada amb la anterior, d'aont la va portar Llenas en el seu viatge d'exploració efectuat

pel Juliol de 1908, per encarreg de la Junta Municipal de Ciències Naturals de Barcelona,

de la qual formem part. Lap., amb referència a Pourr., la cita a Anas, de la Vall del Carol,

pròxima a Puigcerdà (Hist. abrég. des plant. des Pyr., 173). (1)

(I) En una Memòria nostra presentada a la H. Acadèmia de Ciencias y Àries de Barcelona (igo9)pàg. g, do

nàrein compte d'aquesta irovalla; mes veiem que Llen. (Contrib. al estudio de la FI. del Pir. Central, pàg. 56

publicat en 1912) en lloc de l'especie lincand cita ia D, intermèdia Hayn., quasi exclusiva de Galícia. Cert que

per la seva petita talla (3-8 cm.) podria confondre's la planta aranesa amb l'especie de Haync; però pel seu tronc

florifer recíí/ifií y erecte des de la base^ per la seva inserció ceníra/ y longitul relativa, no menys que per la

característica /ormu de lesfuUes, s'aparta evidentment d'ella. Un nou y detingut estudi dels exemplars rccolec-

lats per Llen., la comparaci'i dels meteixos amb altres autèntics de la D. intermèdia Hayn., procedents de Norue-

ga, y, per fi, l'autorisada opinió de Pau, venen a confirmar que la planta d'.\ràn pertany, realment, a la

D. longifolia L.

233

30



PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 93. - PARNASSIA L.'"

(Del llatí Parnassus, montanya de Grècia; per la seva habitació a les montanyes.)

Flors blanques, grans, solitàries, terminals; sèpalsovats, obtusos, oberts; pètals

caducs, 2-3 vegades més llargs que'l calze; assenyalats amb venes connivents;

5 apèndices nectarífers opositipètals, unguiculats y terminats per g-iS pestanyes

glanduloses; 4 estigmes sentats, persistents; càpsula ovoide; rizoma curt y una

mica inflat, del qual surten troncs de i-3 dm., drets, simples, anguloses, uniflors,

que porten una sola fulla, cordiforme-amplexicaule, totes les demés també cordi-

formes, peciolades, en rosetó radical, glabres y de nervis convergents.

326. » P. palustris L.

[del llatí paluster palustris, del llac
;
per la seva

estació, de llocs humits y pantanosos.)

Sinonímia.— Fetjera blanca; cast., grama hier-

ba del Parnaso, hepàtica blanca; fr., gazon du

Parnasse; angl., grass of Parnassus. marsch-par-

nassia; al,, Sumpfparnassenkraut (einbiatt); ita-

lià, parnasia.

Geografia. — Comú ais prats humits y aigua molls

de la regió pirenenca : Ribas; Queraips; Núria, la Cerda-

nya. = Vidrà, Collsacabra; de Monàs a Andorra (Vay.),

no escassa a la riera de Marlés, del Bergadà (Puj. C.V

—

Jul.-Ag.
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FLORA DE CATALUNYA

Familia 12/-POLIGALACIES Juss.

(Del genre Polygala)

Flors hermaírodites, irregulars, blaves, rosades y alguna vegada blanques o gro-

guenques, axiiars en raíms terminals; acompanyada cada una de 3 bracties + ca-

duques; calze de 5 sèpals, els 3 esterns petits y els dos interns {ales) petaloides,

molt grans, amb varis nervis, 3 pètals per abortament, lliures o concrescents; l'in-

ferior [carena) major, cóncavo-trilobat o laciniat, que comprèn els òrgans sexuals;

8 estams monadelfes, separats a la part superior formant 2 fascicles de 4 cada un;

anteres poricides; fruit càpsula bilocular, comprimida (angustisepta) trasovato-

cordiforme, alada, loculicida, de celdes monospermes; i estil; estigma bífit; lla-

vors elipsoides o trasovoides, peludes, acompanyades d'un aril 3-lobat o 3-partit.

Herbes o subarbustes de fulles simples, petites, sentades, enteres, totes, o sola-

ment les superiors, alternes y sense estipules.

Calze caduc, de 3 sèpals esterns petaloides; corola hipoginia, carena

i 3-lobada, porós de les anteres, laterals; aril 3-partit,

_ )
94. Chamaebuxus.

Calze persistent, els 3 sèpals esterns herbacis; corola-perigina, ca-

rena laciniada; porós de les anteres, terminals; aril 3-lobat,

95. Polygala.

Genre 94. - CHAMAEBUXUS WK.

(Paraula híbrida; del grec f^^xax, a terra, per terra, y llatí buxus, el boix; un boix ajegut,

nano; per l'aspecte de la planta.) (1)

Flors d'un vermell ferruginós, grans (i'5 cm. de llarg), axiiars, solitàries o ge-

minades, pedúncols fructífers curts (3-5 mm.), engruixits a l'àpex; sèpal impar,

sacciforme a la base, nectarífer, subescariós, els laterals naviculars, vermellosos,

ales ovato-cuneiformes, obtuses, sense nervis, apenes més llargues que la corola,

carena groguenca, 3-lobada, el lòbul del mitj amb una cresta 7-lobada; filaments

estaminals blancs, lliures a l'àpex; estil arquejat, abultat a l'àpex, càpsula tras-

ovada, gran (i3 X 12 mm.), circuida d'una ala ampla, escotada a l'àpex, amb ner-

vis longitudinals sortits y poc anastomosats; Uevors elipsoides, comprimides, ne-

gres; aril 3-partit, amb els lòbuls laterals més llargs que la meitat de la llevor,

geniculato-falciformes y obtusos a l'àpex. Petit arbust glabre, de tronc ajegut, de

i5-25 cm., ramificat, nu a la base, fuUós a la part superior, fulles herbàcies, virido-

brillants per la cara superior, les inferiors lanccolato-elíptiques, les superiors lan-

ceolato-linears, agudes, reticulades, subpestanyoses y breument peciolades.

(1) La formació grega del compost exigiria chamaepyxos, com tenim chamaecissos [hedera). Vegis, no obs-

tant, el Fagopyrum Hill., altra formació hibrida.
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Poligalacies. G. 94. - Chamaebuxus.

327. = Ch. Vayredae Wk.—Polygala Vay.
redae Csta. (Wk., lUustr. Mor. Hisp. pàg. 33,

tab. 23).

Geografia. — Pirineus Orientals, entre Capsech y

Baget, a la vall del Bach, 700 m. (Vay. in Hb. Cad.);

Coll de Carreras (SouliéM. — Abr.-Juny.

N.B. — Aquesta planta es diferencia essencialment del Ch.al-

pestris Spach referit a Ceret per I^p. y algun altre butànic, per pre-

sentar les fulles herbàcies y primes en lloc de coriacies; per la forma

de les ales y dels piiiais: per la càpsula e/doft/c mes yran y més am-

plament alada., y sobre tot, per la forma singular dels lòbuls laterals

de l'aril que en la A Ipeslris siJo rectes, aguls y quasi tan llargs com
la llevor. Creyem, doncs, no obstant les reserves de Bubani i Flor.

Pyr. III, 2821, que és mes que una mera varitiat. ( i)

(i) C'est une cspcce de premier ordre (Chodat •

Soc. Arag. — Oct. igij.pig. 164).

• «Remarques sur queiques Polygala espaKnols» — Bol.
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FLORA DE CATALUNYA

Gen re gb. - POLYGALA L.

(Del grec loXo, molt, y -(à\a llet; perquè, segons Dioscorides, es creya que provocava la

secreció làctia de la dóna.) (i)

Flors blaves, rosades o blanques; petites, generalment en raíms terminals; sè-

pals persistents, els tres esterns herbacis, ales petaloides, recorregudes per i-3-5

nervis, generalment ramiticats y anastomosats; cercla perigina, carena laciniada,

filaments estaminals per lo comú soldats tins a les anieres; poro de les anteres rodó

y terminal; càpsula més estretament alada; aril 3-lobat : plantes quasi sempre her-

bàcies, de t'ulles alternes y rarament les interiors oposades.

;' Plantes de rizoma llenyós, flors axilars solitàries oen raíms paucitlors, càp-

\ sula poc o gens escotada 328. P. rupestris.

^ Plantes totalment herbàcies, tlors en raíms multiflors terminals, càpsula it

escotada ,
2.

Plantes anuals, arrel prima, raim tan llarg com la meitat del tronc més. 3.

Plantes perennes; raím generalment més curt que la meitat del tronc. 4.

Flors molt petites, blanquinoses, amb la carena purpurina, ales amb una

faixa verda, fulles caulinars linears, obtuses .... 329- P- exilis.

3 ^ Flors relativament grans, blanquinoses, amb la carena verda, ales amb tres

nervis no anastomosats, fulles caulinars acuminades,

330. P. monspeliaca.

í Fulles inferiors més petites que les superiors y disposades en rosetó . 5-

4 ' Fulles inferiors més grans que les superiors y disposades en rosetó, bracties

/ generalment més curtes que'l pedicel , 6.

Í

Fulles inferiors y de les branques estèrils, oposades, raíms a la fi, pseudo la-

terals, bracties totes més curtes que'l pedicel, càpsula molt més ampla que

j. les ales 331. P. serpillacea.

/ Fulles totes alternes, raíms terminals, bractia del mitj tan llarga com el pe-
' dicel, o més; càpsula quasi tan ampla com les ales. 332. P. vulgaris.

[ Plantes de gust amarg, bracties bastant persistents, ales amb 3 nervis ape-

6 nes anastomosats 333- P- amara.

( Plantes de gust herbaci, bracties caduques 7.

Raím llarg, bractia mitjana més llarga que'l pedicel; ales amb 3-5 nervis

i ramiticats y anastomosats 334. P. calcarea.

7 ' Raím curt, espès; bracties molt caduques y totes més curtes que'l pedicel,

I
ales amb 3 nervis, el del mitj simple y els laterals poc ramificats.

335. P. alpina.

(I) Crucis Jlor. Diu Prior (apud Rolland, Flor. pop. II, 183) que se li va donar aquest nom "fromits

blossoming in Gang weck"; ho refereixen a la Polyg. comosa L., al. Kreuzblume.
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Poligalacies. G. 95.- Polygala.

328. = P. rupestris Pourr.

{s'ha formal del llatí rupes. la toca; per la seva

estació).

Perenne, de rizoma llenyós, del qual surten

nombrosos troncs filiformes, de 2-3 dm., foliosos.

drets o difusos; fulles linear-lanceolades, agudes,

un poc revoltes pel marge, glabrescenls; flors

blanquinoses, amb la carena verda, axilars, solità-

ries en raims pauciflors; bracties molt caduques,

més curtes que'l |)edicel; ales irasovades, mucro-

nades, blanques per les vores, y amb una ampla

Jaixa verda central que conté 3 nervis, poc visi-

bles y no anastomosats; càpsula irasovada, poc

gensescotada, més llarga y més ampla que les ales;

lòbuls de l'aril curts, obtusos y quasi iguals.

Geografia. — Roques, parets y llocs pedregosos del litoral, Vallés, Bages, Penades, Sega-

rra et passim. = Camp de Tarragona (Webb.); Organyà (Dub.). — Alars-Juliol.

329. = P. exilis DC.

{del llatí txWis, prim, delicat ; pels seus troncs y
arrel prims).

Anual, arrel y troncs prims, aquestos de 5-i3

centímetres, drets y ramificats; fulles radicals ova-

des, les caulinars linears, obtuses; raim fructífer

llarg y clar; bracties jpe/iVes, molt més curtes que'l

pedicel; flors blanquinoses, amb la carena purpu-
rina, molt petites; ales espatulato-oblongues, ob-

tuses, amb una faixa verda que conté un nervi no

ramificat; càpsula petita, estretament alada, una
vegada més ampla y un poc mes curta que les ales;

Uevors trasovoides, lòbuls de l'aril molt curts.

|3 GRAciLLi.MA Csta. — Troncs v branques allar-

gats, tenuissims, y raims molt clars.

Geograjia. — Llocs arenosos y humits : comarca de
Bages, Castellgalí, vores del Llobregat, r. = Sorrals ds
Castelldefels; Caldes de .Montbuy; de Pons a Castellfu-

llit (Csta.); Puigreig, Serrateix, Viver, Casserras, Avià y
Espunyola (Puj. C.!); Vich, r. (Masf.l); aprop de Man-
lleu, del litoral fins a Tortellà, Pla de Poiiger, S. Marti
Sasserra (Vay.); Figueras, Crespià, Olot (Te.x.); Girona;
Organyà (Bub.).

La i3 oRACiLLiMA Csta. a Castelldefels (Csta.).— Maig-
Juliol.

330. = P. monspeliaca L.

(del llatí Móns y peliacus que com Móns Pessulum

significa la ciutat de Montpeller ; per haverse tra-

vat en terres de la llengua d'Oc).

.Anual, arrel y tronc prims; aquest dret de i-3

Polygala exilis.
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Poligalacies. G. 95. - Polygala.

decímetres, generalment ramificat; fulles linear-lanceolades, acuminades; raim

fructífer molt llarg y clar; bracties petites, més curtes qiie'l pedicel; flors blanqui-

noses, amb la carena verda, relativament grans; ales lanceolades. agudes, amb 3

nervis ramiticats y no anastomosats; càpsula escotada, amplament alada, tan ampla

com les ales, però més curta qu' elles; Uevors trasovoides; lòbuls de l'aril molt

curts.

Geografia. — No escassa als prats de les Torres o Navès, al NO. de Lleida. ^ Figueras

(.Sen.!); Pirineus Orient. (Rouy');aprop de Colliure (Gaut.); terra bai.xa del Aragó(Losc. el P.).

— Maig.

33 1

.

= P. serpyllacea Weihe.— P. depres=

sa Wend.
(per analogia amb alguns adjectius d'aquesta ter-

minació, com arundinaceus, s'ha format de serpyl-

lum, serpol o salsa de pastor; per la semblansa

de les fulles; depressus, baix; pels seus troncs

ajeguts).

Bienal o quasi perenne, rizoma prim; troncs de

6-20 cm., prims, difusos, ajeguts, ramificats; les

fulles inferiors y les de les branques estèrils, tras-

ovades, generalment oposades; les demés alternes

y oblongo-lanceolades, aumentant de magnitut

cap a l'àpex; raim curt y clar, al principi termi-

nal, però desviat després cap a un costat y en apa-

riencia lateral, pel desenrotllo d' una branca; bracties totes més curtes que' I pedicel;

flors petites, blavenques blanquinoses; ales elíptiques, amb 3 nervis+ anastomo-
sats; càpsula estretament alada, quasi / vegada més ampla que les ales; lòbuls late-

rals de l'aril iguals al quart o ters de la Uevor.

Geografia. — Pastures de les montanyes : Camprodon; Vall de Lló; Vall de Marignac
(Bub.); Pirineus Orient.; Font-Romeu (Rouy.). — Maig-Set.

332. = P. vulgaris L.
{per considerarse com la més comuna.)

Sinonímia. — Cast. Polígala lechera, hierba de

la cria; fr. herbe au lait, laitier commun; angl.

common milkvvort; al. Kreuzblume.

Perenne, rizoma un poc llenyós; troncs dèbils,

de 1-3 dm., ascendents; fulles inferiors ^e/?7es,

elíptiques o bé ovato-oblongues; no disposades en

rosetó; les superiors lanceolades, més grans, totes

alternes; flors blaves, rosades o blanques, raim

terminal, clar; bractia mitjana tan llarga com el

pedicel més; ales ovades elíptiques, amb 3 ner-

vis convergents a l'àpex, molt dividits y anasto-

mosats; càpsula amplament alada, més curta que
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Poligalacies. G. 95. - Polygala.

Ics ales y quasi tan ampla com elles; lòbuls laterals de l'aril iguals a la quarta

part de la llevor.

Subsp. P. ROSKA DuF.— a occidentalisWk.— Raím llarg y clar; bractia mitjana

2 vegades més llarga que'l pedicel, a la floració, y sobresurtint al botó : peraqucts

motiu el raím termina en plomall; les bracties laterals, a lo més tan llargues com
cl pedicel, flors grans, rosades, blaves o blanques, ales amb 3-3 nervis molt anasto-

mosats, lòbuls de l'aril iguals a la meitat de la llevor.

Subsp. P. ALPESTRis RcHB. — Raím curt, espès; bractia mitjana una mica més
curta que'l pedicel; flors jjCtites, blaves; ales ovades, amb els nervis poc ramilicats

y no anastomosats; càpsula molt mes ampla que les ales; lòbuls laterals de l'aril

iguals a la tercera part de la llevor.

Geografia.— Boscos, prats y paratges herbosos : Montseny; S. Hilari; Guiiieries; Segalés,

al Bergadà; rasos de Peguera; Coll de Jou; Ribas; Núria. = Camprodon; immediacions de

Olot; Sant Joan les Fonts; la Molina; Coral (Vay.); provincià de Tarragona l•\\'ebb.i. — Ju-

liol-Agost.

La P. RosEA Dut'., a occidentalis W'k., comú als boscos y erms del Vallés; Sant Llorenç

del Munt; Montseny, desde Gualba; comarca de Bages, r.; Lleida; alt Empordà. ^Aprop
de Berga (Csta.1; al Llussanés; Olot, cap a Santa Pau; la Pinya; Besora, Vidri el passini

(Vay.). — Abril-Set.

La P. ALPESTRis Rchb., als rasos de Peguera y Coll de Pal. = Prats elevats del Montseny

(Csta.); Capmany; Requesens; Salines; Platraver, Núria (Vay.i; Vall de Lló (Gaut.); pastu-

res dels Pirineus (Rouy).—Jul.-Agost.

^X-P

ncs tan llargs com la tercera

333. = P. amara L. — a genuina Rouy. —
P. austríaca Crantz.

(iiel llati amiwus, amarg; pel gusi que té la planta).

Perenne, de gust amarg, arrel prima; troncs de

8-20 cm., grui.xudets; fulles inferiors trasovades,

grans, en rosetó; les caulinars lanceolades, més
petites; flors d'un blau pàlit o blanquinós, petites;

raíms a la fi llarguets y clars; bracties bastant per-

sistents y totes elles més curtes que'l pedicel; ales

oblongo-trasovades, amb 3 nervis, el del mitj molt

més marcat y poc anastomosat a l'àpex; els late-

rals poc senyalats; càpsula petita, niés llarga y
més ampla que les ales: lòbuls laterals de l'aril ape-

part de la llevor.

Geografia. — Prats humits y turbosos ; boscos de castanyers de S. Llorenç dels Cerdans

(Compfi.); Pirineu Orient. (Rouy); vall del Tech a la Presta (Gaut.); vall d'Eyne; Solana

d'Andorra (Bub.). — Maig-Agost.
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Poligalacies. G. 95. - Polygala.

334. = P. calcarea Schultz.

(en llatí calcarius; amb una terminació impròpia,

de calx, calcis, la cals; pels terrenos aon prefe-

rentment viu).

Sinonímia.— Polígala, herba prima; cast. leche-

ra amarga, hierba de la tos.

Perenne, de gust herbaci; rizoma dur; troncs

abundants, filiformes, llargs, ajeguts, nusos inje-

rionnent, y a continuació varies Julles grans, tras-

ovades, agrupades en /a/s roseta, de la axila de les

quals surten 7-8 branques floríferes, dretes, amb
fulles linears, alternes; raim llarg, clar; bractia

del mitj més llarga que'l pedicel ; flors blaves, ales

amb 3-5 nervis ramificats y anastomosats; càpsu-

la amplament alada, més curta y més ampla que les ales; lòbuls laterals de l'aril

iguals a la meitat de la llevor.

Geografia. — Boscos y pastures de terrenos caliços : abundant a la zona inilja; rara al

Vallés, exceptuant la cordillera superior; al Penades; Bages; Lleida; Berga; Ribas y Queralps.

= Prats de Rey (^Puigg.); Vich (Masf.); Vall d'Eyne (Gaui.); Girona; Cardona; Esterri; Vall

de Aran; Port de Pallars; Castanesa (Bub.). — Abril-Oct.

335. = P. alpina Perr. et Song. — P. ama=
ra, b alpina DC.
(per la seva habitació).

Perenne, de gust herbaci, arrel prima, tronc de

2-5 cm., nu a la base, y seguidament un rosetó

de fulles trasovato-oblongues; eix central terminat

per una branca estèril; branques axilars floríferes

a l'àpex y folioses fins a la base del raím, que és

curt y espès; bracties molt caduques y més curtes

que'lpedicel; flors d'un blanc clar ; ales amb 3 ner-

vis, el del mitj ordinàriament simple y els laterals

poc ramificats; càpsules una vegada més amples

que les ales y poc més curtes qu'elles; lòbuls late-

rals de l'aril iguals al ters de la llevor.

Geografia. — Pastures de les altes montanyes : Talaixà; Fabert.í' (Vay.); valls de Prats-

Balaguer y Eyne (Gaut.). — Juny-Agost.

N. B. — Una planta recullida per Llenas al Pon de Benasquc, concorda amb el gravat de Cosle; però la l'alta

del fruit Qo'os permet donar una opinió definitiva.
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Família 13." - FRANQUENIACIES Saint=Hil.

(Pren nom de l'únic genero que conté : Frankenia.)

Flors hcrmafrodites, regulars, purpurines, disposades en cimes dicotòmiques,

fulloses; calze persistent, gamosèpal, tubulós, 4-5-fit; corola de 4-5 pètals llarga-

ment unguiculats; 4-6 estams; estil filiforme, 3-4-tit; fruit càpsula unilocular, 2-4-

valva; llevors nombroses, ascendents; herbes de troncs ramificats, ajeguis, de

fulles enteres, oposades o verticilades, sense estipules.

Genre 96. - FRANKENIA L.

(Dedicat per Linneus a Joan Frankenius , metge suec del sigle xvii.) (i)

Plantes anuals, fulles trasovades, planes, pulverulentes pel revers, pètals

escotats, més curts que'l calze 336. Fr. pulverulenta.

Plantes perennes, fulles linears, revoltes pel marge, pestanyoses a la base,

pètals denticulats, tan llargs com el calze . . . 337. Fr. hirsuta.

336. • Fr. pulverulenta L.

{del llati pulverulentus, ple de pols; per la que re-

cub) eix el tronc y fulles).

Anual, arrel prima, tronc molt ramificat, pulve-

rulent; ajegut y estès en cercle; fulles petites, pla-

nes, trasovades, truncades subescotades a l'àpex,

pulverulentes pel revers y breument peciolades;

flors petites, d'un violat pàlit, sentades, en cimes

dicotòmiques fulloses, calze glabrescent, jt7r/s??ià-

tico-peniagonal, d'angles obtusos; pètals ordinà-

riament escotats, molt més curts que'l calze.

Y coRYMBOSA Wk. — Flors densament cimoso-

corimboses; troncs curts y suberectes.

Geografia. — Arenals maritimsy terrenossalobrencs:

litoral de Barcelona; Castelldefels; Garraf; Sitges et alibi;

voltants de Lleida y Pla de l'Urgell. = Salines de Car-

dona (Bub., Llen.i): Estartit, les Medes (Vay.).

La Y CORYMBOSA Wk., a Portlligat y a Cadaqués. —
Abril-Setembre.

337. = Fr. hirsuta L.

(del llati hirsutus, pelut; alusió als pèls de lesju-

lles y cal^e).

Perenne, rizoma gruixut, tronc subllenyós. ra-

mificat, ajegut; fulles linears, petites, revoltes pei

marge, subcarnoses, sentades. pestanyoses a la ba-

se; flors petites, violades, o blanquinoses, en glo-
Frankenia hirsuta.

(I) Fou professor de Botàoica a L'psala y qui primer va enumerar les plantes de Suècia, 1638.
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FLORA DE CATALUNYA
Franqueniacies. G. 96. - Franicenia.

meruls terminals; calze prismàtico-tetra-pentagonal y glabrcsccnt o lúspit; pètals

denticulats, tan llargs com el cal^e : planta polimorfa.

o LAEvis Boiss. — Fulles molt curtament pestanyosesa la base; calze glabrescent;

pètals rosats o violats.

|3 INTERMÈDIA Boiss. — Fullcs llargament pestanyoses a la base; calze piloso-

hispit, pèls blancs; pètals rosats o blanquinosos.

Geografia. — Litoral del .Mediterrani : la a i.aevis Boiss., a les costes de Garraf. = Sili-

vella (Jover!); Viladecans (Csta.). La |3 intermèdia Boiss., a la Escala, golf de Rosas; Cap
de Creus; a la Sernella de Culip. = Fmpuries (Llen.!); Tarragona (Senn.l). — Maig-Set.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Família 14." - CARIOFILIES juss.

(Del greco-llaií caryophyllon, o caiyophyllum, alteració del àrabe qarunfel, el clau d'es-

pecia; per la semblansa de la seva olor amb la del clavell comú o Dianthus Caryopmvl-

LUS L.l. (,1)

Flors hermafrodites, rares vej^adcs dioiques, regulars, vcrmelloses, blanques,

verdoses o groj^uenques; calze y corola pentàmers y alguna vegada leiràmers; sè-

pals lliures o soldats inferiorment en tubo, generalment persistents; pètals ungui-

culats (corola aclavellada), rarament abortats y de vegades apendiculats a la base

del llim, formant una corónula a la garganta de la corola; estams en doble nombre
que'ls pètals (diplostemons) ([loques vegades en nombre igual) y bisseriats; els opo-

sitipètals per lo comú soldats amb la base de l'ungla dels pètals; 2-5 estils; fruit

càpsula unilocular, per abortament dels envans, incomi)letament mullilocular,

denticida, amb igual o doble nombre de valves que de estils; raríssimament fruit

bacciforme. Herbes de troncs dicotomies; fulles simples, oposades, sentades, en-

teres, sense estipules o molt escepcionalment amb estipules escarioses.

í Calze gamosèpal, pètals llargament unguiculats, ovari ordinàriament

estipitat Tribu i
." Silenies.

Calze polisèpal, pètals breument unguiculats, ovari sentat,

Tribu 2.'^ Alsinies.

I

Tribu I." - SiLENiES G. et G.

^
Calze amb nervis a la comissura dels sèpals, 3-5 estils , . . 2

( Calze sense nervis comissurals 8

2
\
Fruit bacciforme, pètals bifits, apendiculats, 3 estils 97. Cuctíbalus

( Fruit capsular . . . . 3

Í

Nombre de valves igual ai de estils, 5 estils plumosos. ... 4

Nombre de valves doble del de estils 7

Càpsula multilocular, loculicida, valves oposades als sèpals, Uevors

tuberculoses 100. Viscaria

Càpsula unilocular, septicida 5

Calze 5-fit, valves alternants amb els sèpals, llevors anguloses,

102. Agrostemma

Calze 5-dentat, valves oposades als sèpals 6,

(I) EI gcnre Caryop/iy//us es una miXacia; els seus botons florals o poncellcs constitueixen cl clau d'cs-

pecia.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. T. i/- Silenies.

(

7

8

\

I

í Llevors tuberculoses, sostingudes per un funicle llarg, ungla dels

\
pètals linear loi. Lychnis.

Llevors llises, sentades, ungla dels pètals cuneiforme,

103. Petrocoptis.

^
Càpsula trilocular a la base, loculicida, 3 estils .... 98. Silene.

' Càpsula unilocular, septicida, 5 estils .... 99. Melandrium.

(
Llevors reniformes, tuberculoses, llombrigol lateral .... 9.

' Llevors escutiformes, apiculades, llombrigol facial .... 11.

Calze cilíndric, pètals apendiculats, d'ungla alada, càpsula dehiscent,

g per 4 dents curtes 104. Saponaria.

' Calze pentagonal, pètals no apendiculats 10.

;' Ungla dels pètals alada, càpsula dehiscent, per 4 dents curtes,

\ 105. Vaccaria.
10

I
Ungla dels pètals àptera, càpsula dehiscent, per 4 valves,

V 106. Gypsophila.

í Calze sense calicul, tubulós, amb 16 nervis, llombrigol excèntric,

11 / 109. Velezia.

( Calze amb calicul, llombrigol central I2.

'' Calze cilíndric, amb calicul herbaci y molts nervis paralels,

\
108. Dianthus.

12
{

I
Calze pentagonal, escarioso-membranós, amb calicul escariós,

V 107. Túnica.

Tribu 2." - Alsinies G. et G.

i Fulles sense estipules 2.
I

I Fulles amb estipules escarioses 11.

^
Valves de la càpsula enteres 3.

' Valves de la càpsula bifides, en igual nombre qu'els estils . 9.

\
Valves de la càpsula en igual nombre qu'els estils 4.

( Valves de la càpsula en nombre doble dels estils 7.

(
Flors tetràmeres 5.

(
Flors pentàmeres 6.

í 2 estils, càpsula 2-valva, llevors trasovades, tuberculoses.

\ 1 10. Buffonia.
5

'

i 4 estils, càpsula 4-valva, llevors reniformes, d'esquena acanalada,

III. Sagina.
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PUBLICACIONS DE L" INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. T. 3.*- Alsinies.

( 5 estils, valves de la càpsula oposades als sèpals. . 112. Spergella.

6 < 3-5 estils, valves de la càpsula alternant amb els sèpals en nombre

( menor qu'ells 113. Alsine.

Llevors amb carúncula ai llombrigol; llises o puntejades; 3, rara-

yl ment 2 ó 4 estils . 114. Moehringia.

Llevors sense carúncula, tuberculoses, 3 estils 8.

Pètals enters tridentats, flors en umbela. . . 117. Holosteum.

10

Q

Pètals bífits o bipartits, flors no umbelades ... 116. Stellaria.

i
Pètals enters o escotats, generalment 3 estils. . . 115. Arenaria.

( Pètals bífits bipartits, generalment 5 estils 10.

Pètals bífits, càpsula cilíndrica o cònica; recta o encorvada, dehis-

cent per un nombre de dents doble del de estils . 118. Cerastium.

i Pètals bipartits, càpsula ovoido-pentagonal, dehiscent per 5 valves

\ fondament bidentades 119. Malachium.

5 estils, 5 valves que no arriven a la base, oposades als sèpals,

120. Spergula.
II {

3 estils, 3 valves que arriven a la base alternant amb els sèpals,

'\^ 121 Spergularia.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 97. - CUCUBALUS L.

(Corrupció del llatí cacabulus, diminutiu de cacabus, derivat del grec, que bignifica cal-

dera, es a dir caldereta, aludint a la forma del calze.) (i)

Flors d'un blanc verdós, penjants, en cimes dicotòmiques, fulloses y clares,

calze acampanat, obert, 5-fït, lòbuls lanceolats, amb nervis comissurals, 5 pètals

bífits, apendicuiats, formant els apèndices una corónula, ungla cuneitorme, àptera;

to estams, 3 estils; fruit bacciforme, globulós, estipitat, a la fi negre y lluent; Ue-

vors reniformes, xagrinades; herbes perennes, pubescents; tronc de 2-4 dm., difiís

o ascendent, trencadiç; fulles ovades. breument peciolades, agudes o mucronades;

bracties foliacies.

Cucubalus baccifer.

338. = C. bacifer L.

(del llatí haciíer , ap. sin. bacciferus, compost de

bacca o baca, y fero, portar: fent referència a la

classe de fruit que porta). '^>

Sinoniïnia. — Cast. purga cabràs; oreja de veci-

no, pamplina de bayas;/r. coulichon; angl. blad-

der campion; berry bearing campion.

Geografia. — Boscos, torrenteres y bardisses : Va-

llés, r.; abondant a la Cerdanya; Olot, cap a Cudera. =
Vich y Roda (Salv.!, Masf.l); Sant Joan les Fonts (Vay.);

confluència de la riera d'Osor amb el Ter (Cod.). —
Abril-Setembre.

(i) Es poc verosirail que provingui, com s'ha dit, de xaxóc;, dolent, y |3oXXco, llensar, això és, planta que
deu llcnsarse per dolenta; ni que derivi de la forma grega xovixou|3a,\oi; que usa Plinicom a sinònims de síric-

nos, y que interpreten per mala tlevor. per ser la bacca venenosa com la de certes solanacies.

(2) Conforme al tex de Plini, nat. i6,5o ex omnibus sola bacifera taxus.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 98. - SILÉNE L.

(Del grcco-llati SeiXiívh, femen! de i:eiXnvüç, qu'és el nom del didot y mestre de Bacchus,

representat com un borratxo y ple de baba; diuen que és per la viscositat que presenten algu-

nes espècies que per xò són insectívores.'i {\)

Flors blanques, vermelloses o verdoses, en cimes bípares unípares, rares vega-

des solitàries; calze 5-dentat, amb nervis comissurals; 5 pètals freqüentmenl

apendiculats a la garganta, formant una corónulaa la corola; de prefloració imbri-

cativa o torçada, d'ungla cuneiforme, 10 estams, 3 estils; fruit càpsula 3-locular a

la base, sostinguda per una columneia {teca/or o carpofor), de dehiscencta locu-

licida, per medi de 6 dents + profondes; llevors quasi sempre reniformes.

í Pè

"(

Pètals de prefloració imbricativa; calze vesiculós, amb 20 nervis desiguals,

reiiculat 339. S. inflata.

Pètals de prefloració torçada, calze amb 10 nervis o amb Bo, y aleshores

cónic y vesiculós 2.

I Calze amb 3o nervis iguals, simples, y convergents a l'àpex, cónic. vesi-

2 culós 3.

/

Calze amb 10 nervis, no vesiculós 4.

[ Pètals bilobats, càpsula ovoido-cónica. curta (6-S mm.); fulles linear-lanceo-

lades, planta pubescent 340. S. cònica.
"^

i Pètals enters o escotats, planta globuloso-acuminada, llarga (1-18 mm.); fu-

lles amplament lanceolades; planta glandulosa . . 341. S. conoidea.

i
Flors subsessils o breument pedicelades, en cimes unípares .... 5.

) Flors ostensiblement pedicelades, solitàries en cimes bípares . . . 10.

5
Calze fructífer, no contret a l'àpex : plantes pubescents 6.

Calze fructífer, contret a l'àpex : plantes peludes 8.

I Plantes perennes, cespitoses; calze no umbilicat, pètals bífits. d'ungla auri-

6 culada. blancs per sobre y verts rosats per sota . . . 342. S. ciliata.

' Plantes anuals, no cespitoses; pètals bilobats 7.

/
Calze umbilicat, pètals rosals per sobre, càpsula globosa, llevors grans, quasi

orbiculars, acanalades per l'esquena y circuídes d'ales ondulades,

343. S. ambigua.
' Calze no umbilicat, pètals blancs per sobre, càpsula oblonga, llevors petites

reniformes, de cares escavades y esquena apenes acanalada, àptera,

344. S. nocturna.

\

'l) Hookcr(Sri<tsA y^/ora) posa la etimologia : oíaXov saliva: per la mateixa rahò aduida.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. q8. - Siléne.

8

\

í Calze no venoso-reticulat, dents llargues, agudes, pestanyoses, pètals albo-

j rosats, petits, enters; filaments estaminals peluts a la base, càpsula ovoide,

I

345- S. gallica.

^ Calze venoso-reticulat, pètals rosats, bilobats, filaments estaminals,glabres 9.

Flors subsessils, calze fructífer ovoido-globós, dents alesnades, igualant la

tercera part de la càpsula globoso-acuminada, pètals apenes exserts, reunits

en tubo per les ungles 346. S. tridentata.

\ Flors breument pedicelades, calze fructífer ovoido-claviforme, dents lanceo-

t lades, iguals a la quarta part de la càpsula ovoído-punxaguda, pètals fran-

\^ cament exserts, ungles lliures 347. S. cerastioides.

(
Flors solitàries, plantes perennes, cespitoses ll.

( Flors disposades en cimes bípares 13.

(Calze acampanat, purpurí, de nervis no anastomosats, pètals escotats, plan-

ta de i-3 cm 348. S. acaulis.

I
Calze claviforme, blanc o lleugerament rosat, de nervis anastomosats, pètals

y bilobats o bipartits 12.

/ Planta nana, rizoma gruixut, calze rosat a l'àpex, pètals bilobats, tecafor

I pelut, quasi tan llarg com la càpsula, fulles lanceolato-espatulades,

12 ; 349. S. Borderi.
/ Planta de 1-2 dm., rizoma prim, calze blanc, pètals bipartits, tecafor glabre,

I tan llarg com la càpsula, fulles linears .... 350. S. Saxifraga.

II

13

15

Plantes anuals 14.

Plantes perennes ig.

Cimes esparramades, regulars 15.

Cimes fasciculades, irregulars 16.

í Flors vermelloses, calze fructífer contret a l'àpex, umbilicat, pètals e.xserts,

\ apendiculats, unglaauriculada; fulles inferiors ovades 351. S. muscípula.

I
Flors d'un rosat pàlit, calze fructífer ni contret ni umbilicat, pètals inclosos

o nuls, no apendiculats, ungla alada, fulles totes linears 352. S. inaperta.

\ Calze no umbilicat, càpsula més llarga que'l tecafor ij.

i Calze umbilicat, càpsula més curta que'l tecafor 18.

Planta pubérula, calze fructífer turbinat, no contret a l'àpex, pètals rosats,

I enters o escotats, càpsula ovoido-cilindrica, Uevors de cares subescavades
' y planes conve.Kes per l'esquena 353. S. rubella.

17
1 Planta viscosa, calze fructífer ovoide, contret a l'àpex, pètals blancs, bipar-

f tits, càpsula ovoido-acuminada. Uevors de cares convexes y estretament

I acanalades per l'esquena 354. S. ramosissima.

349
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofiües. G. 98. - Siléne.

Planta piloso-viscosa, flors penjants, blanques, en cimes lasciculades, calze

fructífer, clavitorme, no contret a l'àpex, piloso-glandulós, pètals bífits,

fulles carnoses, glanduloses 355. S. nicaeensis.

) Planta glabra, llors dretes, vermelloses, en cimes corimbiformes, calze

/ fructífer tubuloso-claviforme, no contret a l'àpex, glabre, pètals escotats,

' fulles niembranoses, glabres 356. S. Armeria.

{ Flors poc nombroses, en cimes esparramades, regulars, calze fructífer obcó-

I
nic, curt, no contret a l'àpex, pètals blancs o rosats, escotats, càpsula

^9\ ovoido-oblonga 357. S. rupestris.

( Flors nombroses, en cimes paniculades 20.

i F'Iors penjants a la floració, pètals bífits o bipartits 21.

( Flors dretes 22.

Fulles superiors ovato-lanceolades, calze cilíndric, atenuat a la base, pètals

bífits, amb l'ungla llargament exserta, càpsula ovoide, tecafor glabre, 6 ve-

21 I
gades més curt que la càpsula, llevors grisenques. 358 S. viridiflora.

Fulles superiors sublinears, pètals bipartits, amb l'ungla poc exserta, tecafor

pubescent, llevors negres 22.

Calze cilíndric, umbilical, de lo-i i mm., càpsula i5-i8 mm., oblongo-cónica,

quasi una vegada més llarga que'l calze, tecafor 9 vegades més curt que la

càpsula, llevors de cares y esquena quasi planes 359. S. brachypoda.
22 (

j
Calze clavitorme, truncat a la base, de 7-8 mm., càpsula de 8-10 mm., poc

I més llarga que'l calze, tecafor 3-5 vegades més curt queia càpsula, llevors

\ de cares planes y esquena canaliculada 360. S. nutans.

(Calze curt, no contret a l'àpex, flors petites, en fascicles axilars, formant

una panotxa llarga y estreta, pètals groguencs, enters, càpsula ovoide,

tecafor quasi nul 361. S. Otites.

(Calze allargat, contret a l'àpex, pètals blavencs o rosats, bífits bipartits,

càpsula ovoido-cónica 24.

If

Panotxa estreta, bracties ovato-lanceolades, escarioses y pestanyoses, tronc

glabrescent a l'àpex, fulles radicals lanceolades. . . 362. S. Senneni.

Panotxa ampla, bracties linears, densament piloso-pestanyoses, tronc viscós

(^ a l'àpex, fulles radicals ±: espatulades 25.

Planta perenne, no estolonífera, troncs plens y poc viscosos a l'àpex, pedi-

cels curts, ungla dels pètals inclosa, càpsula tant o més llarga que'l teca-

for, llevors xagrinades 363. S. itàlica.
25 {

' Planta bienal, estolonífera, troncs fistulosos y viscosíssims a l'àpex, pedicels

llargucts, ungla dels pètals exserta, càpsula més curta que'l tecafor, llevors

finament tuberculoses 364. S. nemoralis.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. Siléne.

S. Cucúbalus

SUene inilata.

339. = S. inflata Smith.

Wibel.
{del Uati inflatus, inflat, aludiníse al seu cal^e ve-

siculós.)

Sinonimia. — Colitxos, culissos, cuniells, curi-

bells; esclafidors ; botels; trons (a les Balears);

cast. polemonio pratense; coUejas, conejera, cas-

cahelillo de Canarias; alcanducea; //. behen bian-

co, bubbolini; crepa terra; angl. inflated Catch-

íly; al, schaummohn, leimkraut, klatschnelke.

Perenne, glabra, glauca, tronc de 2-6 dm., sim-

ple, dret; fulles ovades o lanceolades, enteres,

agudes o mucronades, les inferiors atenuades a la

base, flors blanques o rosades, penjants, en cimes

bípares, regulars, clares, bracties escarioses, acuminades; calze vesiculós, elipsoide,

un poc umbilicat, amb 20 nervis ramificats y reticulats; dents amples, triangulars,

curtes; pètals d'estivació imbricada, bífiïs, amb 2 geps o escames a la garganta, es-

tils engruixits cap a l'àpex; càpsula subglobulosa, 3 vegades més llarga que'l carpo-

for glabre; Uevors convexes per l'esquena, còncaves per les cares, marcadament
tubercuioses; planta polimorfa.

Subsp. s. TOREi DuF.—Bracties herbàcies; pètals amb 2 geps a la base, estils molt

engruixits a l'àpex, carpofor apcnes més curt que la càpsula.

Geografia. — Comú als sembrats y terres arenoses, marges y vores de camins, desde la

costa fins al Pirineu. — La Subsp. S. Torei Duf., als arenals marítims de Cadaqués (Vay.).

— Abril-Selembre.

340. = S. cònica L.

(format del llatí conus, el cono, per la figura de

la càpsula.)

Anual, pubescent, tronc de i-3 dm,, comunment
ramificat desde la base; fulles lanceolato-linears,

obtusiuscules; bracties herbàcies, ovato-acumina-

dts; flors rosades, en cimes bípares; calze fructí-

fer molt umbilicat, amb dents llargament acumi-

nades, ovoide, vesiculós, pubescent, amb 3o nervis

simples; pètals petits, bilobats, apcndiculats; càp-

sula sentada, ovoido-cònica, curta (6-8 mm.); Ue-

vors petites, de cares planes, superficialment aca-

nalades per l'esquena, grisenques, xagrinades.

Geografia. — Terres arenoses pròximes als rius o al mar : litoral de Barcelona, Mont-
cada; Mollet; vores del Lbbregat, aprop de la Puda de Montserrat; Castelló de Empúries. =
Cap a Rubí (Salv.); .li Penades (Tex.); provincià de Lleida y de Tarragona (Csta.); Bagur,

Torruella; Agullana, Girona (Vay.); vores del Ter (Cod.). — Març-Maig.
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Cariofilies. G. q8. - Siléne.

341. = S. conoidea L.

{del grec xunuc, lo mateix que cono. y la íermina-

ció E\òi\z Uatinisada; per la forma de la càpxtila.)

Sinonimia. — Casí. claveletes de barranco.

Anual, pubescent-glandulosa, tronc de i5-33

centímetres, simple poc ramificat; fulles ampla-

ment lanceolades, agudes; flors rosades, en cimes

bípares; calze fructífer ovoide y bruscament acu-

minat, molt umbilical, amb dents llargament a/ex-

nades; pètals grans, enters escotats; càpsula sen-

tada, globüloso-acuminada, llarga (i3-i8 mm.);

llevors petites, de cares planes, estriades, superfi-

cialment acanalades per l'esquena.

Geografia. — Sembrats y terres cultivades : Castelldefels; voltants de Tarrassa, r. =
Costes de Barcelona, aprop de Prades y més al S. de la provincià de Tarragona; al Vallís,

entre Rubí y Tarrassa (Salv.l); Sallent, Cardona, r. (Pujol C); Seba ^Vay.i; Solsona iBub.^;

camps de la Cenia (Llen.l); frontera de r.\ragó (Losc). — .Mars-Juny.

342. = S. ciliata Pourr.

[del llatí ciliatus; de cilium. la cella, aludint al

peciol pestanyes.

)

Perenne, ccspitosa, rizoma llenyós, ramificat

amb branques terminades en rosetó; y altres en

troncs florifers, de 5-2o cm., drets o ascendents;

fulles radicals linear-lanceolades. agudes, atenua-

des enpeciol envainador y peslanyós, les caulinars

curtes y separades; flors blanques per sobre y ver-

des o rosades per sota, en cima escorpioidea, pau-

ci/lora; calze claviforme, no contret a l'àpex ni

umbilicat, blanquinós, amb nervis verts, pubes-

cents y anastomosats, de dents ovades, obtuses;

pètals bifits, apendiculats, d'ungla auriculada;

filaments estaminals glabres; càpsula ovoide, te-

cafor pubescent. poc més curt que la càpsula; lle-

vors amb cares còncaves, planes y tuberculoses

per l'esquena.

Geografia. — Roques y pastures de les montanyes :

comú en llocs pedregosos desde Ribas a Queralps y Nú-
ria; Coll de Jou; Puigllansada. = Setcases, Tragurà,
Morens. Costabona y la Cerdanya (Vay.); Prats de Mo-
lló, Vall d'Eyne, Castanesa, Bielsa (Bub.). — Julioi-

Agcst.

343. = S. ambigua Camb. — S. glauca
Pourr. — S. piriformis Durieu.

{del //aíí'ambiguus, duptòs;per existir algun dup-

te respecte a la seva exacta determinació; glauca,

piriformis, per la forma de pera del fruit.)pel color;
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Anual, pubescent, tronc de 2-3 dm., dret, ramificat desde la base, amb les bran-

ques generalment bifurcades, primes, fulles inferiors trasovato-lanceolades, les

intermèdies lanceolades y les superiors linears, totes agudes, enteríssimes y amb
un gros nervi dorsal; flors rosades, per la cara superior y lívides per la inferior,

disposades en cimes unipares, generalment geminades, adornades de bracties her-

bàcies peludes, les inferiors ovato linears, y les superiors subsetacies, purpures-
cents, calze tructifer umbilical, trasovat, de nervis verdosos o purpurascents, anas-

tomosats a l'àpex; dents lanccolato-triangulars; pètals bilobats, apcndiculats, d'un-
gla inclosa; càpsula subglobosa, tan llarga com el tecafor; Uevors g7•osses, guasi
orbiculars. acanalades per l'esquena y circuides d'ales ondulades.

Geografia. — Cap a càn Tunis. r. iCsta.V, cap a Sarrià (Trem). — Abril-Maig.

344. « S. nocturna L•.

{del llatí nocturnus, de nit; per obrir les seves

Jlors desde entrada dejosc.)

Anual, piloso-glandulosa; tronc de 2-6 dm.,

dret, i: ramificat a la base, fulles inferiors tras-

ovato-espatulades, atenuades en peciol pestanyes;

les superiors lanceolato-linears; flors blanques, per

dessobre y lívides per dessota, en cimes unipares;

bracties linears, pestanyoses; calze fructifer, no um-

bilical, cilindroide, de nervis anastomosats, amb
dents lanceolades, agudes y escarioso-pestanyoses;

no contret a l'àpex; pètals estrets, bilobats, apen-

diculats; filaments estaminals glabres; càpsula

obíonga; tecafor pubescent, 5-6 vegades més curt

que la càpsula; llavors reniformes, escavadcs per les cares y acanalades y tuber-

culoses per l'esquena.

Geograjia.— Terres arenoses àrides: comú desde el litoral fins al Pirineu. — Abril-Juny.

345. «S. gallica L. '"

(rfe/ //a/í'Gallicus, de Fransa; sens dupte per pro-
cedir d'allà la planta classificada per Linneus.)

Sinonímia. — Cast. carmentilla.

Anual, piloso-glandulosa, tronc de 1-4 dm,,

dret ascendent, simple ramificat, fulles inte-

riors oblongo-espatulades, les superiors linears,

agudes; flors blanques, rosades y rarament purpu-

rines, en cimes escorpioides, calze fructifer oj'oí-

de, contret a l'àpex, no umbilicat, blanquinós, amb
amples nervis verdosos, no ramificats, piloso-his-

pits, de dents llargues y agudes; pètals de llim pe-

tit, trasovat, enter o esco/aí, apendiculats; filaments

estaminals, peluts a la base, tecafor molt curt; càp-

sula ovoide , llevors molt petites, reniformes, de cares escavades y esquena
acanalada.

Silene nocturna.

(i) Aeomodantaos a una corrent tàcitament convinguda, cscribim amb minúscula els noms específics
pcnlilicis.
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Geografia, — Paratges arenosos cultivats incults : Comú desde la costa a Ribas, Que-

ralps, les Guilleries et passim. = Empordà ( Vay.); Girona; Portvendres (Bub.). — Abr.-.Mf-.

346. = S. tridentata Desf. — S. rostrata

Duf.

{del llatí tris, de ter, tres, y dentatus, de dens, dcn-

tis, la dent
:
que té 3 dents. S'aludeix a les 3 puntes

dels pètals (Pct. 3-lootlied, ap. Loudons Encycl.

Sp. 622J) (i); rostratus, de rostrum, el bec o pun-

ta; per la càpsula llargament acuminada.)

Anual, pubérula-escabrosa, tronc de 1-3 dm.,

dret o ascendent, generalment bifurcat; fulles in-

feriors espatulato-lanceolades, les superiors mes

estretes, sentades, totes iguals, uninerves y pes-

tanyoses a la base; tlors rosades, quasi sentades,

en cima escorpioide; calze fructífer ovoido-globós,

no umbilicat, contret a l'àpex, venoso-reticulat, pe-

lut, amb dettts alesnades, tan llargues com la tercera part de la càpsula, que es

globoso-acuminada; pètals apenes exserts, reunits ej! lubo per les ungles, apcndi-

culats, èi'/i/s, amb els lòbuls arrodonits a l'àpex; tecafor quasi nul; llevors renifor-

mes, grises, de cares escavades y esquena acanalada, estriades transversalment.

Geograjia.—Alsvoltants de Lleida (Gonz.!, Hb. Cad.); frontera del bai.x Aragó; freqüent

a les planures montuoses (Losc.!). — Abril-Maig.

347. = S. cerastioídes L. — S. coarctata

Lag.

{per la semblansa amb ;ín cerastium; coarctatus,

estret; fent referència al cal^e molt contret a la

base y a l'àpex.)

Anual, y molt aíki de l'anterior, de la qual dife-

reix per la seva menor talla; flors més petites,

breument, però manifestament jt^crfíce/aí/cs; calze

fructífer ovoido-claviforme, molt contret a la base,

ademés de serho a l'àpex, amb les dents lanceo-

lades, tan llargues com la quarta part de la càp-

sula, que es ovoido-punxaguda; pètals clarament

exserts, d'ungles lliures, càpsula 3 vegades més

llarga que'l tecafor; llevors negroses.

Geografia. — Arenals de càn Tunis; abundant al Prat de Llobregat; sota dels pins de

la platja, a Castelldefels. = Montjuich; S. Carlos de la Ràpita (Csta.).— Abril-.Maig.

(I) Segons Willkomm (/con. pi. I, 5i) els pètals són bifits y de lòbuls rodons : pc/a/orum limbus usque ad

medium bifidos, lobis oblongisapice rotundjtís y aixis se representen en la làniÍD.i 36. .\fegcix l'A., p. 52 : petala

tridentata quae Cl. Desfontaines US23) huic speciei altribuit, numquam vidi.
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348. = S. acaulis L.— S. caespitosa Salisb.

(acaulis, formació híbrida, del prefix grec a. que és

\
aquí privativa, sense, y el //íj/;'caulis, el tronc; per

tenirlo estremadament curt (i); caespitosa, de ces-

pes, cespitis, la jespa herba menuda y apretada;

per presentarse aixt's.)

Perenne, glabra y cespitosa, ri^ioma gruixut,

d'aon surten troncs molt curts (i-5 cm.), simples,

afils o amb un parell de fulietes; tuUes en rosetó

i compacte, linears, agudes, glabres, pestanyoses a

I
la base, ílors freqüentment dioiques, solitàries,

I

vermelles, calze acampanat, purpuri, de nervis no

\ anastomosats, dents ovato-obtuses, pètals tras-

ovats, escotats, apendiculats, d'ungla no auricula-

da, càpsula més llarga que'l tecafor pubescent; llevors reniformes, escavades per

les cares y obtiisament acanalades per la esquena.

Geografia.— Pastures, roques y llocs humits de les altes montanyes . comú a Puigllan-

sada y als torrents de Núria. = Setcases (Isern!); Costabona, altures de ia Cerdanya (Vay.)

y Carençà (Bub.), y a tota la cordillera, inclosos la Maladetta y Port de Caldes (Csta.). —
Juny-Agost.

SUene acaulis

349. = S. Borderi Jord.— S. elegans Link.

—S. campanulata Pers.— S. punctata Bub.
{dedicada a Bordère, de Gèdre, esplorador de les

altes montanyes del Pirineu central fronterisses;

elegans, pel port esbclt de la planta; campanulata,

I
fent referència a la forma del cal^e, y punctata,

al aspecte de les fulles.)

Perenne, molt cespitosa, rÍ!;oma gruixut, que

produei.x rosetons estèrils y troncs florífers, de

6-12 cm., drets, simples, glabres a la base, y vis-

cosos a la part superior; fulles punctato-papilo-

\ ses, pestanyoses, les inferiors oblongo-espatula-

des, llargament atenuades a la base, apiculades;

les caulinars linear-lanceolades y poc nombroses,

bracties lanceolades, agudes y pestanyoses; flors rosades, solitàries, rarament 2-3

en cima petita; calze claviforme, umbilical, ±Tossit, pubescent, papilós, de nervis

anastomosats a l'àpex ; dents ovades, obtuses, pètals bilobats, apendiculats, d'ungla

no auriculada; càpsula ovoide, tecafor hispit, quasi tan llarg com la càpsula; lle-

vors brunes, lleugerament acanalades per l'esquena.

Geografia. — Roques de la regió alta dels Pirineus; al Cadí, entre el Pendís y Paradell,

als 2.000 m. = Vall d'Eyne (Lap.); sobre Bielsa (Bub.); Pirineu espanyol de Aragó (Csta.).

— Jul.-Agost.

Silene Borderi

(I) Eo grec seria acaulos, de xao.Xóc;, el tronc.
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350. « S. Saxífraga L.

{per ser ccspitosa y viure a les roques com moltes
saxifragues.)

Perenne, molt cespitosa, rizoma prim, troncs

filiformes, de 1-2 dm., ascendents, glabres opubes-

cents a la base, viscosos a l'àpex; fulles linears,

agudes, petites, pestanyoscs, flors albo-verdoses

per l'anvers y virido-vermelloses pel revers, soli-

tàries, o rarament geminades, llargament pedun-

culades; calze claviforme umbilical; glabre, blan-

quinós, de nervis anastomosats; dents ovades,

obtuses, pètals bipartits, apendiculais; càpsula

ovoide, quasi tan llarga com el tecafor, que és prim

y glabre; llevors reniformes, de cares quasi pla-

nes, estriades y esquena superficialment acanalada, ferruginoses.

Y viscÍDULA Giraud.— Planta marcadament viscosa.

Geografia.—Roques caiices de les niontanyes : abundant a Montserrat; Sant Llorenç del

Munt; serra del Ubach; Masgranada, aprop d'Ordal; Montseny, Sant Miquel Sulierra; Ber-

ga; Núria. = Olot, Santa Catarina de Torruella; S. Pere de Roda; Rocacorba, el Mont
(Vay.); Vich (Masf.); Sadernas; cingles de S. Roch y del Pasteral (Cod.)- — La y viscidula

Giraud, a Coll de Jou y a la roca de l'Uró, sobre la font de Tagast. També a Corbera, del

propi Bergadà (Senn.!). — Maig-Agost.

Silene Sazlflrapa.

351. -S. muscipula L.

(en //a/í' muscipula, es la ratera; de mus, muris,

la rata, y càpere, agafar; però aquí està per mus-
cicipula, supri)7uda una silaba repetida; de musca,

la mosca, per ser planta insectivora) (i).

Sinonímia. — Cast., mosquera, atrapamoscas;

/;•., gobe-mouche (attrape-mouche.)

Anual, tronc de 2-6 dm., dret, ramificat, glabre

a la part inferior y viscós a la superior, fuUós y
fistulós; fulles inferiors trasovades, obtuses, ate-

nuades en peciol, les superiors lanceolades, agu-

des y sentades; flors vermelles, breument pedice-

lades, en cimes bipares regulars; calze fructífer

cilíndric, atenuat a la base, umbilicat. contret a

l'àpex, glabre, amb els nervis anastomosats; dents lanceolades, agudes; pètals bi-

fits, apendiculats, d'ungla auriculada,exserta; càpsula oblonga, tecafor pubescent,

2-3 vegades més curt que la càpsula; llevors brunes, reniformes, de cabres planes,

estriades com la esquena, estretament acanalada.

|3 ANGUSTiFOLiA Csta. — Bractics més curtes que les flors, acuminades, fulles

totes lanceolato-linears, cuspidades.

Geografia. — Vinyes y terres àrides : Tarrassa; Olesa de Montserrat, r. = Provincià de

SUene muscipula

(i) A zoologia tCDÍm el gcorc muscicapa, atr^pamosques, per una semblant raó.
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Lleida y de Tarragona (Csta.); Prats de Rey (Puigg.); camps del pla de Manis; Kmpordà,

fins a Sagaró y Mayà, r. (,Vay.); Pont de Montanyana, Conca de Tremp, Empordà (Bub.);

Fortianell, Cabanas, Vilarnadal (Sen.). — Maig.

La |3 ANGUSTiFOLiA Csta. — -f
ARVENsis Losc, a Tarrassa. = A l'Urgell, Segarra y Prio-

rat (Csta.).

352. = S. inaperta L.

{del llatí inapertus, tio obert; pels pètals inclosos

nuls; que no's inatiifesten.)

Anual, tronc de 2-6 dm., dret, ramificat des de

la base, pitberul a la part inferior y viscòs a la su-

perior; fulles totes linears, atenuades pels dos

caps, apiculades, flors d'un rosa pàlit , dretes,

llargament pedicelades, en cimes bípares, for-

mant una panotxa ampla y clara; calze fructífer

cilíndric, atenuat a la base, ni umbilicat ni contret

a l'àpex, blanquinós, amb nervis verdosos, anasto-

mosals, glabres; dents ovato-lanceolades, agudes;

pètals bífits, no apendiculats, inclosos nuls;

càpsula oblonga, tecafor glabre, 3 vegades més

curt que la càpsula; ilevors tosques, reniformes, planes per les cares, estriades,

amb una canal estreta y superficial a l'esquena.

Geografia. — Llocs pedregosos, hrits : Comú al litoral, al Vallés; Segarra; part de la

comarca de Bages, S. Hilari y Guilleries. = Priorat, Urgell (Csta.); Arbúcies, Sta. Coloma

de Farnés; Vilarnadal; Campmany; la Junquera; Agullana, areny del Fluvià cap a Faràs;

Tarragona (Vay.); Cadaqués (Trem.); Figueras; Vilasacra; Llansà; S. Feliu de Guíxols íí

aübi: Seu d'Urgell (Bub.); vores del Muga (Sen.). — Maig-Set.

Slleoe rubella

353. » S. rubella L.— S. undulata Pourr.
{del llatí rubellus, diminutiu de ruber, una mica
vermell; pel color de les flors; undulatus de unda,

la ona, pel marge de les fulles ondulat.)

Anual, pubérula, tronc de 2-5 dm., dret, ^sím-

lós, ramificat des de la base; fulles inferiors oblon-

go-trasovades, un poc atenuades a la base, les su-

periors lanceolades, subagudes, amb el marge

ondulat; flors rosades, en cimes bípares apanot-

xades; bracties ovato-acuminades; calze fructífer

turbinat, no umbilicat ni contret a l'àpex, pube-

rul, ordinàriament purpurí, de nervis solament

anastomosats al estrem superior, dents arrodoni-

des, obtuses, pestanyoses, pètals trasovato-cunei-

formes, enters escotats, apendiculats, d'ungles àpteres, incloses y soldades supe-

riorment en tubu, càpsula ovoido-cilíndrica, leca(oT pubescent , més curt que la càp-

sula, Ilevors reniformes, d'un vermell fosc, escavades per les cares, canaliculades

y finament estriades per l'esquena.
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Geografia.— Sembrats y terres de conreu de la zona inferior y part de la mitjana : Camps
del litoral, Mataró, Castelldefels, Sitges; Tarrassa; Manresa, Sallent; S. Marti Sarroca y al-

tres llocs del Penades. = Torruella de Montgrí i,Vay.). — Abril-Juny.

S. nicaeen=354- = S. ramosissima Desf. -

sis, var. ramosissima Kunze.
(superlatiu llatí del adjctiu ramosus; pel seu tronc

molt ramificat.)

Anual, arrel cònica, vertical y ramilicada; tronc

de 1-3 dm., dret, ramosissim, des de la base, si-

mulant una planta multicaule, glandulós v viscós,

com tota la planta; fulles subcrasses, ;'!scoso-jt)«-

bèrulís, pestanyoses, obtuses, les inferiors espa-

\
talades, atenuades en peciol, les superiors, linear-

I lanceolades; llors blanquinoses per sobre y lívides

per sota, en cimes irregulars, pauciflores; bracties

i ovato-lanceolades. petites; calze fructífer ovoide,

contret a l'àpex, 710 umbilical, nervis amples, ver-

dosos, anastomosats al estrem superior, glandulós-pilós; dents lanceolades, esca-

rioses al marge, pètals trasovato-cunciformes, bipartits, apendiculats. d'ungla ala-

da, inclosa, càpsula ovoido-acuminada, més llarga que'l tecafor; llevors renií'ormes,

brunes, llises, de cares subconvexes y esquena acanalada.

Geografia. — Arenals maritims : Costes de Tarragona y de Salou (Csta.).— Abril-Juliol.

Silene ramosissima

355-
Ten.

:S. nicaeensis All.— S. viscosissima

{del llatí nicaeensis, natural de Xi^a, per abun-
dar en aquesta localitat; viscosissima, de visco-

sus, aga/allós com el vesc; per la seva viscositat.)

i
Bienal, arrel cònica; tronc de i-3 dm., dret o

ascendent, ramificat a la base, pubescent-viscós,

\
com tota la planta; fulles subcrasses, les inferiors

i trasovato-oblongues, obtuses, atenuades en peciol,

les superiors linears, agudes, superiorment re-

corvades, flors blanques per l'anvers y verdes o

vermelloses pel revers, penjants, en cimes fascicu-

i lades, apanotxades, bracties ovato-acuminades;

calze fructífer claviforme, umbilical, no contret a

l'àpex, pelut, glandulós en els nervis, que estan anastomosats; dents oblongues.

obtuses, pestanyoses, pètals bífits, apendiculats. d'ungla exserta, no auriculada;

íïlaments estaminals glabres, càpsula ovoido-oblonga, tecafor pubescent, tan llarg

com la càpsula; llevors reniformes, ferruginoses, jp/awesper les cares y obtusament

acanalades per l'esquena.

Geografia. — Arenals maritims : Comú a Castelldefels, can Tunis, Mataró, Caldetas e/

passim, remontantse a la provincià de Girona, fins a Rosas. — Abril-Set.

Silene nicseensis.
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356. »S. Armeria L.— S. umbellata Gilib.

(per la semblansa de la seva inflorescència amb la

d'una Armeria; umbellatus; s'ha format de um-
bella, diminutiu í/eumbra; aludint a la disposició

de les flors.)

Sinonímia. — Cast., Juliana falsa y papamoscas;

angl., Thrift, Lobel's catchfly.

.Anual, arrel cònica; tronc de 1-4 dm., glauc,

glabre, un poc viscós a la part superior y als nu-
sos, simple o ramificat; fulles inferiors espatula-

des, les superiors ovato-lanceolades, agudes, cor-

diformes, amplexicaules; flors j'erw!e//es,curtament

pedicelades, nombroses, en fascicols o cimes co-

rimbitormes, bracties linears, coloradesi calze

fructífer tubuloso-claviforme. umbilicat, no contret a l'àpex, glabre, vermellós,

de nervis anastomosats y dents ovato-rodones, blanques pel marge, pètals escoíij/s,

apendiculats. d'ungla inclosa, no auriculada; càpsula oblonga, tecafor glabre, tot

lo més tan llarg com la càpsula; Uevors negres, planes per les cares y superficial-

ment canalicuiades per l'esquena.

Geografia. — Cultivada y espontània en alguns jardins (Csla.); Prats de Molló, Mont-
louis (Lap.); Pirineu català, Vafl del Segre (Bub.). — Abril.

357. = S. rupestris L.

{s'/ia format del llatí Tupcs, la roca; perla seva
estació.)

Perenne, rizoma prim, que produeix troncs de

1-3 dm., filiformes, glabres, glaucescents, drets o

ascendents, simples o ramificats; fulles inferiors

oblongo-espatulades, les superiors oblongo-lanceo-

lades, agudes, sentades; flors blanques o rosades,

petites, llargament pedicelades, en cimes b/pares,

amples y clares; bracties foliàcies, ovato-lanceo-

lato-acuminades; calze fructífer curt,obcònic, sub-

umbilicat, no contret a l'àpex, de nervis no anas-

tomosats; dents ovades, obtuses; pètals escotats,

apendiculats, d'ungla auriculada; càpsula ovoide,

tecafor glabre, 5 vegades més curt que la càpsula; llevors negres, reniformes, molt
petites, de cares lleugerament escavades y esquena superficialment acanalada, es-

triades.

T MAJOR Rouy. — Planta més robusta, fulles més grans y panot.xa més ampla.

Geografia. — Roques y pedruscam de les altes montanyes : Parets del Santuari de Núria;
collet de Tosas. = De Setcases a Camprodon (Carbó!); Motlló, Rocabruna (Vay.); Vall d'A-
ràn, Bosost (.Compn.I in Hb. Cad.); Pon de Salau, Monlgarri (Bub.); abundant a tota la

vall (IJen.l). — Juny-Agost.

La Y MAJOR Rouy, a la Vall d'Aran.
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Cariofïlies. G. 98. -Siléne.

358. S. viridiflora L.

(paraula formada del llatí viridis, color verí, y
(ios, floris, la flor; pel color blanc verdós de les

Jlors.)

Perewne.pubescent-glandulosa; tronc de 4-8 dm.,

robust, nuós, fistulós, dret, simple o ramificat,

molt viscós a la part superior; fulles inferiors

oblongo-espatulades, llargament atenuades en pe-

ciol, agudes, les superiors ovato-lanceolades, acu-

minades, totes pubescents y pestanyoses; Hors

albido-verdoses, grans, penjants, en cimes apanot-

xades, bractfes lanceolato-acuminades, molt glan-

duloses, calze fructífer ovoide, atenuat a la base,

subtimbilicat, contret a l'àpex, nervis verts, piibes-

cent-glandulosos, anastomosats a l'àpex; dents lanceolades, agudes; pètals 6//i7s,

apendiculats, d'ungla llargament exserta, filaments estaminals glabres; càpsula

ovoide, gran, tecafor glabre, 6 vegades més curt que la càpsula; Uevors gri.senques,

de cares subescavades y esquena superficialment acanalada.

Geografia. — Tarrassa, boscos de la Xuriguera sobre'l Guiíari y a la Foni de la Cirera,

loco unico (Vidit Pau). — Maig-Juny.

Silene brachypoda.

S. paradO"359. = S. brachypoda Rouy.
xa Albert.

[del grec ppa/tk, curt, y noüi;, tio&úí, peu ;
per la

relativa escassa longitut de les branquetes florije-

res laterals.)

Perenne, rizoma llenyós, tronc de 4-5 dm., gri-

senc, pubescent, ramificat, fluixament fullós, vis-

cós a l'àpe.x; fulles primes, blanes, les inferiors

espatulades o lanceolades, atenuades en peciol, les

superiors sublinears; flors lívides, penjants. en

panotxa fluixa, ramusculs laterals curts, calze ci-

líndric, de lo-i I mm., umbilical, glandulosovis-

cós, de dents lanceolato agudes; el fructífer oblon-

go-claviforme, apenes contret sota la càpsula; pètals

bipartits amb 2 escames lanceoiato-agudes a la garganta, d'ungla poc exserta, no

auriculada; càpsula grossa u5-i8 mm.), oblongo- cònica, quasi una vegada més

llarga que'l cal^e, tecafor pubescent, g vegades més curt que la càpsula, llevors

negres, reniformes, tuberculoses, quasi planes per les cares y esquena.

Geografia. — Llocs pedregosos de! Pirineu central : Hospital de Benasque: Penablanca

(Pau, 1906, in litt.); Montgarri (Llen.). — Jul. Nova per a Espanya. (1)

U) Creu Pau que déu ser uo poc freqüent y ha de subsiituir a la 5. nutans L. amb la qual és fÀcil confon-

drela.
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FLORA DE CATALUNYA
G. 98.-Siléne.

Süeae nutans.

360. = S. nutans L.

{dei llatí nutare, inclinarse; pel tronc Jlorifer cap-

ta ix.)

Perenne, rizoma subllenyós, tronc de 2-5 dm.,

pubescent a la part inferior y viscós a la superior,

tistüiós, simple o ramificat, capbaix; fulles radi-

cals oblnngo-espatulades, mucronades, atenuades

en peciol pestanyós, les caulinars lanceolades o

linears, agudes ; flors blanques o rosades, penjants,

ciiriament pedicelades, en cimes irregulars apa-

notxades, bracties petites, lanceolades, pestanyo-

se^, calze clai'iforme, truncat a la base, contret a

l'àpex, de nervis pubescent-glandulosos, anasto-

mosats a l'estremitat superior; dents lanceolades

agudes, pètals à/joar/íVs, apendiculats, d'ungla í'nc/osa, o apenes exserta; càpsula

ovoide, petita: tecafor pubescent, 3-4 vegadts més curt que la càpsula; llevors ne-

gres, tubtrciúoscs, planes per les cares y acanalades per l'esquena.

Geografia. — Boscos, roques y torrenteres : Comú des de la costa al Pirincu. — Maig-

Juliol.

361. = S. Otites Sm.—Cucubalus Otites L.

{del grec oú;;, cütüí;, la orella; per la forma del

cal^e, acampanat, fès per la cteixensa de la càp-

sula, i).

Perenne, rizoma gruixut, llenyós; tronc de 2-6

dm., dret, fistulós, pubescent a la base y viscós a la

part superior, simple o poc ramificat; fulles infe-

riors, agrupades en rosetó, oblongo-espatulades,

pubérules, apiculades, atenuades en llarg [)eciol,

les caulinars agudes y separades; flors virido-gro-

guenques, petites, dioiques o polígames, dretes,

breument pedicelades, en fascículs axilars. for-

mant una panotxa llarga y espiciforme; bracties

escarioses, petites, trabades, ovato-alesnades; calze

fructífer curt, acampatiat. sub-umbilicat , no contret a l'àpex; nervis no anastomo-

sats, dents rodones, curtes; pètals linear-oblongs, enters, no apendiculats; càpsula

ovoide, exserta; tecafor quasi nul, llevors subreniformes, vermelloses, de cares

planes, estriades, acanalades y subalades per l'esquena.

Geografia. — Terrenos margosos y àrits : Lleida, al ras de Gardeny; Serra de Canyelles,

Verdú y altres llocs de l'Urgell ; comarca de Bages. = l>e Manresa a Cardona (Csta."); Àger,

la Cerdanya, Balaguer; Vall d'Aràn, cap a Escunyau (Compri.!); Ur de la Cerdanya (Gaui.);

SUese Olitaa

(I) Probablement od'fei estl per otitis, com odontites (Eupiihasia Odontites L.) es la odontitis (ò&ovTÏTií;)

de Plini. anàlec a sideritis (oi&i\pÍTií) del propi autor. Ceri és que tenim petasites (netaoÍTUí) de Dioscórldes,

y pArú^mi/es, etc: pcrú abona la nostra opinió el genitiu otitidis usat en les descripcions clàssiques, que no

podria venir sioo de otitis.
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Cariofilies. G. 98. -Siléne.

la Segarra; Manresa, Navarcles; Tarruella (Fontl: Biella iLap); abundant a Cipriana de

l'Aragó (Losc. y Pardo). — Maig-Juliol.

Silene Senneni

362. = S. Senneni Pau.
(dedicada a Fr. Senneii. autor d'importants tre-

balls sobre lajlora catalana.)

Perenne, rizoma llenyós. napiforme , molt

llarg, gruixut (fins a 2 cm. de diàmetre); tronc de

S-C) dm., dret o ascendent, subllcnyós, amb nusos

pròxims V abultats, ramificat a la base, pubescent

y fuUós a la part inferior, glabrescenl a l'àpex;

fulles atenuades pels dos caps, pubérulo-escabro-

ses, agudes y serrulato-pestanyoses, les inferiors

lanceolades molt més llargues que'ls entrenusos;

les superiors linears; ííors rosades, breument i)e-

dicelades, en cimes bípares, apanoixades; bracties

ovato-lanceolades, escarioses y pestanyoses. calze

florifer, tubulós, glabre, blanquinós, amb nervis bruneo-verdosos, anastomosats

a l'àpex, el fructífer claviforme, umbilical, contret a l'àpex; dents lanceolades,

pestanyoses; ungles dels pètals exsertes; càpsula ovoide, tecafor pubescent, un poc

més curt que la càpsula; llevors rotundo-reniformes, fosques, tubercu'oses, de cara

y esquena quasi planes.

Geografia. — Prats del Far, aprop de Figueras y Fortianell i^Senn.!). — Ag.-Set.

363. = S. itàlica Pers.

{per abundar a Itàlia y a tota la part sud orien-

tal d'Europa.)

Vivaç, rizoma no estolonijer. llenyós, que pro-

dueix molts troncs foliosos y estèrils formant xes-

pa, y troncs llorifers de 2-G dm., plens, pubes-

cents a la part inferior y viscosos a la superior;

drets oascendents, rígits; fulles inferiors oblongues

o espatulato-lanceolades, atenuades en peciol llarg,

estret y pestanyós; les superiors linear-lanceola-

des; flors blanques o rosades; curtament pedicela-

des. en cima ajjanotxada paucitlora; bracties her-

bàcies, linears; pedicels molt curts; calze florifer

oblong y el fructífer claviforme. sub-umbilicat,

contret al'àpex; nervis anastomosats. dents ovades, obtuses, blanques pel marge;

pètals 6/^ís. noapendiculaís, però bigibosos a la garganta, d'ungí inclosa auricu-

iada y pestanyosa a la part mitja; càpsula ovoido-oblonga, punxaguda. tan més

llarga que el tecafor; llevors xagrinades, planes per les cares y per l'esquena.

Geografia. — Costes y montanyes àrides ; Cartoixa de Scala-Dei al Monisani; collet de

Sta. Barba aprop d'Horta, al SO. de la provincià de Tarragona (Csta.); sobre Prats de Molló

(Vay.); aprop de Barcelona (K.unt! ex Wk.); Pirineu Oriental (Rouy). Maig-Setembre.
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364. = S. crassicaulis Wk. et Csta.—S. ità»

lica Pers. y crassicaulis Bum. et Barb.

—

vel. subsp. S. nemoralis Waldst. sec. Rouy.
{del llatí crassus, gras, y caulis, el tronc; pel seu

tronc robust; nemoralis, de nemus, el bosc, per la

seva estació sih'àtica.)

Bienal, estolonífera; tronc de 4-10 dm., robust,

fistulós, gruixut a la base, pubescent y molt fuUós

a la part inferior, viscosïssim a la superior; fulles

inferiors trasovato-espatulades, mucronades, ate-

nuades en peciol envainador, pestanyoses, les su-

periors lanceolades o linears; flors blanques, mit-

janament pedicelades, en cimes bípares formant

una ampla panotxa; bracties linears, llargues, agu-

des, llanoso-pestanyoses; calze claviforme, umbilicat, contreta l'àpex, amb els ner-

vis anastoinosats. foscos, sobre tot a l'àpex, terminats per dents rodones, amb
ample marge blanc; pètals bitits, no apendiculats, d'ungla exserta; auriculada, càp-

sula ovoido-oblonga, més curta que'l tecafor; llevors tuberculoses, sub-còncaves

per les cares y superficialment acanalades per l'esquena.

Geografia. — Boscos y llocs ombrívols de les montanyes : Abundant a Montserrat, Serra

de rUbacli a la Mata, a la font de la Pola, y al peu del Montcau. = A la Pena, aprop de la

Espluga de Francolí ^Csia.); la Sellera, cami d'Osor (Cod.!); Prats de Molló; Requesens;

Rocamajor, al Mont; Rocacorba; Corp (Vay.); al Cadí (Jover!). — Maig-Setembre.
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Genre 99. - MELANDRYUM Roehl.

(Nom greco-Ilali que designava la liinyuia salada; modernamcnl aplicat a un grupo de

plantes de flors més o menys rosades, que té per tipus cl M. silvestre, les compagnons roiiges

dels francesos.!

Plantes dioiques, de flors + rosades; calze 5-dentat, quan fructífer inflat; pètals

bifits, apendiculats a la garganta, 10 estams, 5 estils, càpsula unllocular, de dchis-

cencia scpticida, mitjansant 10 dents, a la fi revoltes; Uevors reniformes, tuber-

culoses; herbes perennes, de talla bastant elevada.

/ Flors bastant blanques, oloroses, de antcsis vespertina, càpsula gran. llevors

\ blanques, còncaves per l'esquena, plantes glanduloses.

T <' 365. M. macrocarpum.

(Flors rosades inodores, de antesis diürna, càpsula petita, llevors negres, pla-

nes per l'esquena, planta pilosa 366. M. silvestre.

Melandryum macrocarpum

365. = M. macrocarpum ^A/k. — Lychnis
macrocarpa Boiss. & Reut.— Lychnis di-

oica, aut. hisp. (non L.).

(del grec i•iaxpóí, gran; y xapnóc, fruit; per la càp-

sula grossa.)

Sinonímia.—Cast. albahaca montesina o turca.

Tronc de 5-i2 dm., dret, robust. íistuiós, rami-

ficat, pubescent a la part inferior y glandulós a la

superior; fulles ovato-lanceolades o lanceolades,

agudes, pubescents, pestanyoses, les inferiors

grans, atenuades en peciol; flors grans, lleugera-

ment rosades o blanques, oloroses, de antesis ves-

pertina, en cimes bípares, amb els peduncols

alars llargs, bracties foliacies lanceolades, agu-

des y pestanyoses; calze tubulós, el fructífer ovoi-

do-subglobós, dents lanceolades, agudes, pètals de

llim trasovato-cuneiforme, ungla auriculada, ex-

serta, càpsula sentada, grossa, ovoide; llevors

blanques, anguloses, còncai>es per l'esquena, cu-

bertes de tubèrcols obtusos.

Geograjia. — Torrenteres y paratges herbosos d'una
gran part del país: Al Vallés, Ubach, S. Llorenç del

Munt et passim, fins al Cadí y Castellar d'en Huch, Ri-

bas, Queralps; Guilleríes, Cadaqués. ^Castelló, Torrue-

lla de Montgrí (Vay.). — Maig-Agost.

366. = M. silvestre Roehl.— Lychnis diür-

na Sibth.— L. dioica, var. rubra, Weigel.
(del llatí silvestris, cosa del bosc, per la seva es-

tació.) — Sinonímia. — Cast. doble campeón; borbonesa.

Tronc de 3-8 dm., dret, fistulós, ramificat, pelut, ?io glandulós, fulles pubescents,

Melandryum silvestre
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pestanyoscs, les inferiors ovato-espatulades, atenuades en llarg peciol, les superiors

ovato-agudes; flors rosades, més petites que en la anterior; inodores, de antesis

diürna, en cimes bípares; peduncols alars curts, bracties ovato-acuniinades,folia-

cies y peludes; calze lubulós, el fructífer ovoide, pelut, dents lanceolades; pètals

trasovats. d'ungla auriculada, exserta; càpsula oi'oido-globulosa, petiteta, sentada,

llevors negres, planes per l'esquena, cubertes de tubèrculs siibaguts.

Geografia. — Boscos humits y vores herboses de torrents de les montanyes : Queraips;

Núria, als salts del Sastre y de VAigua.=^ Paratges ombrívols y montuosos del Montseny; a

la Vall d'Aràn, Setcases y Camprodon (Salv.!); Platraver, Espinavell (Vay.); Viella (Llen.l).

— Maig-Agost.
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Genre loo. - VISCARIA Roehl.

(Deriva del llatí viscus o viscum, el vesc; per tenir la part superior del tronc glutinosa la

principal espècie, V. vulgaris.)

Flors purpurines o rosades, en glomerul terminal; bracties y calze purpuras-

cent, aquest campaniforme, no umbilicat, 5-dentat, amb les dents curtes y rodo-

nes, 5 pètals rosats, bilobats, amb 2 petites escames a la garganta ; ungla no auricu-

lada, 10 estams, 5 estils, càpsula ovoide, incompletament 5-locular, de dehisccncia

loculicida, mitjansant 5 dents, tecafor glabre, molt més curt que la càpsula, lle-

vors reniformes, tuberculoses, planes per les cares, y acanalades per l'esquena.

Herbes perennes, cespitoses, troncs de 5-io cm., simples y glabres ; fulles inferiors

oblongo-lanceoladcs, atenuades en peciol, les caulinars poc nombroses, lanceola-

des, sentades, totes glabres.

367. = V. alpina Q. Don. — Lychnis al=

pina L.

Geografia. — Boscos y pastures pedregoses de les al-

tes montanyes : Altures de Núria, al peu del Puigmal y
Coma d'Eyne.= Valls d'Eyne (Lap.) y Carençà (Gaut.);

Cambradases (Bub.); Setcases, la Molina, la Cerdanya

(Vay.t; comú a Montgarri y demés altures orientals de

la Vall d'Aràn (Llen.!). — Juliol-Agost.
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Gen re loi.-LYCHNIS L.

(Del greco-llatí Xú/>'í, '^fí. nom d'una espècie, la Coronaria: deriva de Xú/mií, la llàn-

tia, per haverse empleat com a ble, les seves fulles cotonoses.)

Flors purpurines o rosades, en cimes bípares, calze 5-dentat, de dents persis-

tents, amb 10 nervis, dels quals 5 son comissurals; 5 pètals apendiculats, d'ungla

àptera, lo estams, 5 estils glabres, càpsula unilocular, septicida, de 5 dents oposi-

tisèpals, sense tecafor; Uevors reniformes, tubercuioses.

f Dents del calze alesnades, torsades, pètals purpurins, enters, amb 2 escames

) agudes; planta tomentosa, blanquinosa .... 368. L. coronaria.

] Dents del calze triangulars, no torsades, pètals rosats, 4-laciniats, amb 2 esca-

' mes bífides; planta glabrescent, verda . . . . 369. L. Flos = cúculi.

368. = L. coronaria L.

(del llatí coronarius, que serveix pera fer corones;

aludint a l'ús que en altres èpoques s'enfeya.)

Sinonímia. — Pessiganassos; cast., rosa de Grè-
cia, coronaria purpúrea, candelaria, claveles la-

nudos, guantes de reina.

Perenne, albído-tomentosa, rizoma llenyós, que

produeix troncs estèrils molt fullosos y troncs

fèrtils de 4-8 dm., drets, fistulosos, robustos, sim-

ples o bifurcats; fulles ovato-oblongues, gruixu-

des, les inferiors atenuades en peciol, les caulinars

sentades, flors purpurines, grans, llargament pe-

dunculades; pedúncols gri//xw/s, en cimes bípares,

clares y ± irregulars; bracties ovato-acuminades;

calze oblong, de nervis desiguals y prominents, de

dents linear-alesnades, torsades, pètals enters o

denticulats, apendiculats, càpsula oblongo-aguda,

sentada; llevors negres y finament tubercuioses.

Geografia. — Cultivada; subespontània en algunes
localitats de Montsolí y les Guilleries. = Espontània en
alguns llocs del Pirineu oriental (Lap., Rouy); Prats de

Molló, La Presta (Gaut.); Roques y paratges pedregoses

de la Vall d'Aràn, Montgarri (Bub.); abundant des de
Canejan fins a Vilamòs (Llen.!); Esterri (Timb.). —
Maig-Juliol.

369. = L. Flos=cíiculi L.

(per haverse cregut que el cucut escupia al peu

d'aquesta planta; mes la suposada saliva es una

simple estravasació de la sava produïda per les picadures dels hemípters anomenats

aphrophorae.)
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Cariofilies. G. loi. - Lychnis.

Sinonímia. — Flor del cucut; cast., flor del cuco o cuclillo;/;-., fleur de coucou;

it., fior del cuculo; al., kuckucksblume, gauchblume; ang/., cuckoollower.

Vivaç, rizoma estolonífer, amb branques estèrils y bastant fuUoses, y troncs fèrtils

de 3-6 dm., verts, prims, estriats, fistulosos, híspiduls a la base y un poc viscosos

a l'àpex; fulles glabres, agudes, les inferiors oblongo-lanceolades, atenuades en

peciol; les caulinars sentades, poc nombroses, lanceolato-linears; flors rosades,

llargament pedicelades, en cimes bípares, jjerfectament reg^/ars; pedicels jorí;7is,

bracties lanceolato-alesnades; calze acampanat, per lo comú purpurascent, amb
nervis desiguals y poc prominents ; dents triangular-acuminades, no iorsades, pè-

tals dividits en 4 lacinies desiguals y divergents, apendiculats; càpsula ovoide,

sentada; llevors petites, negres, tubcrculoses.

Geografia. — Prats humits y vores d'aigua : Gualba; S. Celoni, al Montseny, S. Hilari,

les Guilleries; Oloi, Ribas, Queralps, Puigcerdà. = Vidrà i,Vay.); Vich, r. (Masf.). — Maig-

Agost.
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Genre 102. - AGROSTEMMA L.

(Del grec àypóc,, à^poC, el camp; y aTÉjiua, oto:;, la corona; això és, corona del camp, per

la bellesa de les seves flors.)

Flors violades, grans, solitàries, terminals, llargament pedunculades, calze

ovoide, contret a l'àpex, no umbilicat, globulós a la maturitat, amb 10 nervis pro-

minents, erissats, fondament 5-fits, divisions linears-foliàcies, molt més llargues

que'l tubu y la corola, pètals trasovats, enters o escotats, no apendiculats, d'ungla

alada, 10 estams, 5 estils pubescents, càpsula ovoide, grossa, sentada, unilocular,

septicida, de 5 dents alternisèpals, llevors negres, grosses, anguloso-reniformes,

cubertes de tubèrculs cònics; herba anual, piloso-sedosa, tronc de 3-io dm., ro-

bust, íïstulós, dret, bifurcat a la part superior, fulles llargues, lanceolato-linears,

agudes, sentades.

370. = A. Githago L. — Lychnis Githago
Scop. — L. ségetum Lamk.
(giih era el nom de les llevors negres y aromàti-

ques de la Nit;ella, a les quals se semblen molt les

d'aquesta espècie, d'ús culinari entre els romans.

Ségetum, de seges, ségetis; dels sembrats, per la

seva ordinària estació.) (i)

Sinonímia.—Niella, clavell del blat, clavell d'ase;

cast., candelaria, neguilla común, hierba gineta o

de git, neguillón, negrilla; fr., nielle, rose des

blés; it., gittaione, rosciola; al., schwarzküm-
mel; angl., cockle, corn pink.

Geografia. — Gomunissima als sembrats, des de'l

litoral fins al Pirineu. — Maig- Juny.

(I) Gith : s'ha aplicat a tres plantes ben distintes : la NigeUa amensis: la nostra, de que parlem, y el I.oliun

temuleníum, el juU, totes elles dels sembrats, y de propietats tòxiques.

269



PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Gen re 103. - PETROCOPTIS A. Br.

(Del grec nttpa, la pedra o ia roca, y y.ó-nxco, tallar, això ts, planta que s'enfonza o viu en

Ics roques, aludint a la seva estació.)

Flors blanques, en cima bípara, pauciflora, bracties petites, acuminades, de vores

escarioses, calze 5-denlat, tubuloso-claviforme, amb 10 nervis poc marcats, 5 d'ells

comissurals; 5 pètals cuneiformes, recorvats, enters o escotats, apendiculats,

d'ungla àptera, 5 estils glabres, càpsula ovoide, i-locular, septicida. de 5 dents,

opositisèpals, tecafor glabre, un poc més curt que la càpsula; llevors reniformes,

negres, brillants, amb un pilot de pèls blancs al Uumbrígol : planta perenne, glau-

ca, glabra, cespitosa, troncs de 5-i5 cm., prims, fràgils, nombrosos, ascendents,

nascuts a l'axila de les fulles d'un rosetó central; fulles consistents, Ics dels rose-

tons trasovades, peciolades; les caulinars ovades, agudes, sentades.

371. = P. pyrenaica A. Br. — \^> hispànica

Wk.— Lychnis pyrenaica Berg.

{per la seva habitació.)

Geografia. — Roques dels Pirineus : Pirin. Orient.

(Rouy), cap a Núria (Colm., Montserrat); Vall d'Eyne

(Compy.); Pirin. centrals; roques de la font de l'Esca-

lera, cap a Bielsa (Campo!); monestir de S. Juan de la

Pena (Wk.); "Vall de Benasque (Bub.). — Maig-Agost.



FLORA DE CATALUNYA

Genre 104. - SAPONARIA L.

(Formada aquesta paraula del Ilaií sapo, saponis, el sabó; tenint en compte que cl suc de

la planta fa escuma com el sabó.)

Flors rosades, en fascículs o glomeruls terminals, calze cilíndric, umbilical, re-

corregut per 1 5-20 nervis no anastomosats, 5 pètals llargament unguiculats, d'un-

gla alada, apendiculats, 10 estams, 2 estils; càpsula i-Iocular, dehiscent per

4 dents curtes; llevors reniformes, tuberculoses, de llombrígol lateral, de cares y
esquena convexes : herbes perennes.

Flors subsessils, en glomerul terminal, rizoma llenyós, fulles consistents. 2.

^ ^ Flors breument pediculades, en fasciculs terminals, rizoma no llenyós, fu-

lles membranoses 3.

V

Flors d'un groc pàlit, pètals linears, escotats, quasi sense escames, fulles ra-

dicals espatulades, obtuses, 3-nerves, plantes no cespitoses de 2-5 dm.,

372. S. bellidifolia.

Flors d'un rosa viu, pètals trasovats, enters, amb escames alesnades, fulles

radicals linears subagudes, i-nerves, plantes cespitoses, de 5-i5 cm.,

373. S. caespitosa.

Calze glabre pubescent, amb dents curtes y acuminades, tronc robust,

dret, fulles grans, 3-nerves, ovato-oblongues . . 374- S. officinalis.

Calze piloso-glandulós, amb dents llargues y obtuses, tronc feble, ajegut

ascendent, fulles petites, i-nerves, elíptiques . . 375. S. ocymoídes.

372. = S. bellidifolia Sm.
(del llatí bellis, idis, la margaridoya, y folium,

fulla, per la semblansa de les fulles.)

No cespitosa, rizoma llenyós, troncs de 2-5 dm.,

drets, rigits, glabres, paucifolis; fulles radicals en

rosetó, llargament peciolades, consistents, espatu-

lades, obtuses, 3-nen'es; dors d'un groc pàlit, en

glomerul terminal, calze subcilíndric, un poc pe-

lut, dents triangulars, agudes, pestanyoses, pètals

linears, escotats o festonats, amb escames molt pe-

tites, càpsula oblonga, carpófor curt, llevors reni-

formes, tuberculoses.

Geografia. — Citada com a rara per Lap. al Pir. cen-

tral, posada en dupte per G. et G., ha sigut trovada per Llen. a la Ribera de Ruda, de la

i /Pif^^L
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. G. 104. - Saponaria.

Vall d'Aràn, el 20 de Juliol de 191 1, y quasi ai mateix temps per Costc aprop de Gavcrnic

(Sen.); Salardú (Soulié!) 1913.

373. «S. cespitosa DC. — S. élegans Lap.
(del llatí cespcs, ccspitis, la jcspa, l'herba que
s'arrenca amb la glcba; per presenlarse en male-
tes; élegans /»£?• la seva delicadesa.]

Cespitosa, rizoma llenyós, d'aont provenen
branques curtes, estèrils, terminades en rosetó, y
troncs ílorífers de5-i3cm., drets, simples, gla-

brescents, amb i-3 parells de fulles; fulles corià-

cies. linears, i-nerves, carenades, subagudes, la

major part en rosetó; llors subsessils, en glomérul

terminal; calze cilindric-oblong, /ic/íí/, purpuras-

cent; dents lanceolades, agudes, pct;ils trasovats,

enters, escames de la garganta alesnades. tïlamcnts

cstaminals blanquinosos, anteres oblongues, càp-

sula oblonga, tecafor molt curt, llevors amb petitíssims tubèrculs.

Geografia.— Roques y llocs pedregosos dels alls Pirineus ; abundant a Pefíablanca (Zett.,

Bub.); al peu de l.i Maladetta y Renclusa, r. (Zett., Csta., Pau); Pon de Laera (Campo!);

Vall de Benasque (Bub.); abundant a la vessant meridional del Port de Benasque (Lap.).

—

Juliol-Agost.

374. = S. officinalis L.

(per haverse usat l'arrel contra la ictericia fel
sobreixit.)

Sinonímia. — Herba sabonera, sabó de gitano;

cast. jabonera, saponaria. hierba lanaria de ba-

taneros;/;-. saponaire, herbe au foulon; ital. sa-

ponaria; al. Seifenkraut, waschkraut; angl. soap-

wort.

No cespitosa, glabrescent, rizoma estolonifer,

troncs de 3-5 dm., drets, robustos. Ilstulosos, sim-

ples o ramificats a l'àpex; fulles grans, 3-nerves,

ovato-lanceolades, agudes, les inferiors atenuades

en peciol, flors breument pedicelades. grans, en

fasciculs terminals formant panotxa; bracties lan-

ceolades, acuminades, calze cilíndric, llarg, yquan fructifer, inflat; umbilical, gla-

bre pubescent, amb dents curtes y acuminades: pètals trasovats. enters esco-

tats, amb escames linears; càpsula oblonga, tecafor gruixut y curt, molt més curt

que la càpsula; llevors negres, xagrinades.

Geografia. — Llocs herbosos, frescals; marges y torrenteres; desde la costa fins al Pi-

rineu, no tant rara com s'ha dit, al litoral, puig abunda a Caldelas. = Seu d'Urgell (Bub.);

comú a les valls inferiors del Pirineu Central (Zett.). — Maig-Selembre.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofïlies. G. 104. - Saponaria

375. = S. ocimoídes L.

{grec (óxi|.ioEibiíç, de óíxinov, l'aufàbrega; amb la

terminació -eibijí que indica la forma: per la sem-

blansa de les seves fulles.)

Sinonímia, — Falsa aufàbrega; cast. albahaca,

montesina, estrado de los dioses; fr. saponaire

basilic; angl. basii-leaved soapwort.

A^o cespitosa, rizoma llenyós, que produeix

troncs estèrils y troncs florifers de 2-3 dm., age-

guts o ascendents, pubescents a la base y glandu-

losos a l'inflorescència; fulles petites, i-nerves,

elíptiques o bé oblongues, pestanyoses, les inferiors

peciolades; flors curtament pedicelades, petitetes,

en Jasciculs terminals corimbiformes; bracties

lanceolato-linears, acuminades, pestanyoses; calze cilíndric, el fructifer turbinat,

umbilicat, piloso-glandulós; amb dents llargues y obtuses; pètals trasovats, enters

o escotats, amb escames obtuses ; càpsula ovoide, tecàfor glabre, 4 vegades més curt

que la càpsula; llevors petites, xagrinades.

Geografia. — Freqüent per llocs pedregoses desde'l litoral fins al Pirineu : Vallés, Em-
palme, Montseny, Guilleries, Montserrat, Bages, Bergadà, Ribas, Queralps, Coll de Jou,

Castellar d'en Huch. = Tarragona, Olot (Csta., Tex.); Girona, Rocabruna, Ciuret, (Vay.);

valls inferiors del Pirineu Central (Zelt.).—Maig-Juliol.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Gen re io5. - VACCARIA Moench

(Ho deriven del llati vacca, la vaca; per serne la vaca molt gurmanda.)

Flors rosades o blanques, llargament pedicelades, en cima bípara, ampla y cla-

ra, bracties lanceolato-linears, acuminades, calze ovoido-piramidal, no umbilicat,

amb 5 anguls alats a la maturitat; dents triangulars, acuminades, 5 pètals curts,

oblongs, sense escames a la garganta, però d'ungla alada; càpsula subbilocular a

la base; dehiscent per 4 dents curtes; llevors reniformes, grosses, negres, de Uum-

brigol lateral; plantes anuals, glabres, glauques; troncs 3-6 dm., drets, robustos,

fistulosos, fullosos, ramificats; fulles uninerves, les inferiors oblongues, atenuades

a la base. les demés lanceolato-cordiformes, sentades y trabades.

376. -V. parviflora Mònch.— Saponaria
Vaccaria L.—Gypsophila Vaccaria Sibth.

{per les flors petites; de pzrvus, petit.)

Sinonimia. — Cast., teta de vaca;/r., saponaire

des vaches; it., cetino, mezzettino; angl., cow-

basil; cockle; al. wilder waid; kuhkraut.

Geografia. — Sembrats y terres calcàreo-argiloses de

tot el país, desde la costa fins al Pirlneu.—Maig-Juliol.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre io6. - GYPSOPHILA L.

(Del greco-Wm'i gypsum , el guix, y l'adjectiu grec «píXoc;, amant; per preferir les terres gui-

xenques com estació.)

Flors blanques o rosades, petites, nombroses; en cimes bípares, calze pentago-

nal, 5-fit ; 5 pètals no apendiculats y amb l'ungla àptera, lo estams, 2 estils, càpsu-

la i-locular, 4-valva; llevors reniformes, tuberculoses, de llumbrigol lateral.

Plantes anuals pubescents, flors rosades, amb venes purpuries, cimes irre-

[ gulars, clares, bracties herbàcies, fulles linears, tronc dret.

I 377. G. muralis.

Plantes perennes, glabres ± tomentoses, flors blanques o albo-rosades, en

2.V cimes regulars.

Bracties herbàcies, cimes formant ampla panotxa, fulles ovato-lanceolades,

subtomentoses per les dugués cares, semiamplexicaules.

2 <; 378. G. tomentosa.

Bracties escaríoses, cimes formant iirsus panotxa estreta, fulles linears,

glabres 3.

Fulles carnoses, obtusiósculo-mucronulades, cimes denses, formant tirsiis,

lòbuls calicinals noapiculats, anteres grogues . 379. G. hispànica.

Fulles membranoses, atenuades pels 2 caps, cimes clares, pauciflores, for-

mant panotxa estreta, lòbuls calicinals apiculats, anteres purpurines.

380. G. repens.

377. = G. muralis L.

(de murus, el mur o paret : per la seva estació.)

Anual, arrel cònica, prima; tronc de io-i5 cm.,

dret, prim, pubescent a la base, ramificat a la

meitat superior, fulles linears, atenuades pels dos

caps; flors d'un rosat viu, amb venes purpurines,

petites, inclinades, llargament pedicelades, pedi-

cels capilars, en cimes irregulars, clares; bracties

herbàcies, calze acampanat, no wnbilicat; lòbuls

cm;•/s, arrodonits y obtusos; pètals estrets, cunei-

formes, truncats o escotats, poc més llargs que'l

calze, y poc oberts; càpsula ovoide, obtusa, exser-

ta, tecafor curt, llevors petites, aspres.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. G. 106. -Gypsophila.

Geografia. — Camps arenoses de la Espanya boreal: Prats de Molló (Lap., Xat.V, S.

Antón de Galamús (Pourr., ex Bub.).—Juliol-Setembre.

378. = G. tomentosa L.

Sen. et Pau.

var. Ilerdensis

Gypsophila tomentosa

(se forma del llatí tomentum, la borra; pel to-

ment que recobreix les fulles.)

Perenne, tronc de 5-6 dm., ascendent, un poc

flexuós, ramificat y piloso-glandulós a la part su-

perior; fulles ovato-lanceoladcs, semi-amplexicau-

les, subtrinerves y un poc tomentoses per les du-

gués cares; flors blanques amb iaia ratlla verme-

llosa, les terminals llargament pedicelades, en

cimes regulars, formant una panotxa ampla y di-

fusa; bracties herbàcies, calze acampanaí, glabre,

lòbuls fondos, ovats, obtusoa, blancs al marge,

pètals cuneiformes, escotats; chpsuh globosa, sub-sessil, exserta; llevors negroses,

de cares subcòncaves, estriades.

Geografia. —Terres saiobrenques de l'Urgell : Prat de Monsoà, aprop de Ibars (Csia.,

sub G. PEBFOLUTA L., P TOMENTOSA L.l; Sen.l). — Juny-Juliol.

379. = G. hispànica Wk. — G. Struthium

Asso.

(hispanicus, espanyol d'Espanya, per la seva

habitació; Struthion, greco-llati, es el nom de

l'herba sabonera, en Plini.)

Sinonímia. ^ Trincola y salats; cast., albada y

herbada.

Perenne, rizoma llenyós, amb branques tortuo-

ses que produeixen troncs cespitosos. de i-3 dm.,

geniculato-nodosos, moltramificats a la part supe-

rior, glabres; fulles carnoses, linears, quasi cilín-

driques, obtusíuscules y mucronulades; flors

blanques, petites, breument pedicelades, en cimes

nombroses, espesses, formant tirsus; bracties escarioses, petites, linears, apicula-

des, calze acampanat, glabre, de lòbuls oblongs, escotats, de marge blanc, y
vens per l'esquena; pètals cuneiformes, anteres grogues, càpsula oblonga, ex-

serta, contreta a la boca, llevors pardes, còncaves per l'esquena, amb tubèrculs

cònics.

Geografia. — Comú als lerrenos guixencs y argilosos o salobrencs de la Segarra y de

l'Urgell, fins a les Salines de Gerri (Isern!); Castellfullit de Riubregós, Calaf (Salv.!, Pujol

Cl); Salines de Cardona ^Csta.), Pons. (Bub., sub G. Struthium I..). — Juliol-Setembre.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. 106. - Gypsophila.

380. «G. repens L.

{del llatí repo, repere, arrastrarse; per ser planta
cespitosa j radicant.)

Perenne, cespitosa, rizoma gruixut, amb bran-

ques generalment radica?its, les unes estèrils y
molt fulloses, y les altres floríferes, ascendents, de

1-2 dm., glabres, y amb 1-2 parells de fulles; fu-

lles membranoses, linears, atenuades pels 2 caps,

glabres y glauques; llors blanques, amb venes ro-

sades, pedicels filiformes, en cimes paucijlores,

formant panotxa poc estesa, bracties ovato-Ian-

ceolades, escarioses, petites; calze acampanat,

glabre, de lòbuls oblongs apiculats; blanc, amb els

nervis vermellosos, pètals cuneiformes, truncats o

escotats; antercs purpurines, càpsula subglobulosa, obtusa, subsessil, Uevors tuber-

culoses.

Geografia.— Roques y llocs pedregoses de les altes montanyes, Coll de Jou y altres punts

del Cadí, d'aont baixa fins a les Adous del Bastareny; Plà de Canella, cap a Puigllansada.

= Abundant, desde Castanesa a Bassibé, Sarllé y Benasque, a les valls y ports; iVlaladetta,

al S. de Viella el passnn (Csta.); Port de Salau (Bub.); molt abundant a Penablanca (Zett.)-

— Jul.-Ag.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 107. -TÚNICA Scop.

(Sembla que Túnica, prové, per aféresis, de betònica, en la significació vulgar d'una es-

pècie de clavell.) (i)

Flors rosades, petites, acompanyades d'un calícul escariós; calze curt, pentago-

nal, escariós entre els ànguls, 5-dentat; pètals escotats, tecafor curt, Uevors escu-

tiformes, apiculades, de llumbrígol facial : herbes de tronc prim y fulles linears.

Plantes perennes, flors en cimes unípares, llargament pediceladcs, bracties

del calícul lanceolades, i-nerves, mucronades, més curtes que'l calze; pè-

tals atenuats en ungla molt més curta que'l llim . 381. T. saxifraga.

Plantes anuals, flors en glomérul terminal, bracties del calícul ovades, mul-

tinerves, obtuses, més llargues que'l calze; pètals contrets en ungla molt

més llarga que'l llim 382. T. prolifera.

381. = T. saxifraga Scop. — Gypsophila

saxifraga L. — Dianthus saxifragus L.

{del llati sa.xífragus, qite trenca les roques; per la

estació de la planta.)

Si?wnimia. — Clavellina de 5 fulles.

Perenne, multicaule, troncs de 1-2 dm., prims,

glabres, ascendents o difusos, fulles linear-alesna-

des, aspres, dretes o aplicades, les superiors brac-

teiformes; flors en cimes unípares, llargament pedi-

celadcs, formant una panotxa ampla y paucijlora;

calícul de 4 bracties lanceolades, amb un sol nervi,

vert y prominent, mucronades, més curtes que'l

calze, que resta descubert; calze acampanat, vert

als ànguls, y escariós al mitj; dents triangulars,

obtuses; pètals oblongo-cuneiformes, quasi una

vegada més llargs que'ls sèpals, atenuats en ungla

molt més curta que'l llim; càpsula ovoide, llevors

petites, negres, cimbiformes (forma de barqueta),

estriato-xagrinades.

Geografia. — Cultivada y subespontània en alguns

jardins de Ribas. = Vall de Carençà; montanyes de Ce-

ret (Compy.); Costabona (Lap.); des de Setcases a Mo-

rens (Tex., ex Colm.). — Juny-Agost.

382. =T. prolifera Scop. — Dianthus pró=

lifer L.

{compost de proles, la descendència, y fero, por-

tar; probablement per presentar les flors aglomerades.)

Túnica prolifera Scop.

(0 FucAsius apud Dioscor. — Laguoa; altres (^ouiíon) diuen que (única, capa, fa referència al calícul de

les flors.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. 107. -Túnica.

Anual, tronc de 1-4 dm., dret, glabre, simple o poc ramificat, fulles linears

agudes, trabades y breument envainadores; flors poc nombroses, en glomérul ter-

minal; calícul format de 2-3 parells de bracties, totalment escarioses, ovades, ob-

tuses, amb varis nervis poc marcats, ramificats a l'àpex, més llargues quc'l cal^c,

que recubreixen per complert; calze acampanat, vert als ànguls y escariós al mitj;

dents curtes, obtuses, membranoses, pètals cuneiformes, apenes més llargs que'ls

sèpals, contrets en ungla molt més llarga que' I llim; càpsula elipsoidea; llevors

subelíptiques, còncavo-convexes. negres, xagrinades.

Rassa T. velutina Fisch. — Regió mitja del tronc pubescent glandulosa; brac-

ties caliculars agudes y generalment mucronades; pètals bífits, llevors cimbifor-

mes, amb petits tubèrculs cònics.

Geografia. — Comú ais camps arenoses y llocs estèrils, desde la costa fins a les altures

del Montseny, Guilleries, Ribas y Queralps.

La rassa T. velutina Fisch.— Dianthus velutinus Guss., a S. Feliu de Guíxols, Castelló

d'Empuries, Figueres (Bub.); Pirin. Orient. (RouyV — Maig-Set.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre io8. - DIANTHUS L.

( Paraula composta del genitiu grec Aió<;, y SvOot;, es a dir, tlor de Jove o Jupitcr o divina,

per la seva preeminent hermosura.)

Flors vermelloses, rosades y rarament blanques, acompanyades d'un calícul

herbaci, solitàries o en glomcruls terminals involucrats; calze cilindroide, adornat

de nombrosos nervis paralels y acostats; 5-dentat, 5 pètals no apendiculats, d'un-

gla llarga y alada, lo estams, 2 estils filiformes; càpsula i-locular, de tecafor curt,

4-valva, llevors escutiformes, llumbrígul facial; herbes generalment perennes, de

fulles linears o lanceolades, les caulinars trabades y ± envainadores.

Í

Flors en gloméruls terminals involucrats, pètals dentals 2.

Flors solitàries geminato-ternades. no involucrades, o amb 2 fulles a la

\ base, bracteiformes 4.

Involucre coriaci, calícul tan llarg com la meitat del calze, bracties arista-

des, veines de les fulles 3-5 vegades més llargues qu'amples,

2 ' 383. D. Carthusianorum.

/ Involucre herbaci, calícul poc més curt o mes llarg que'l calze, bracties llar-

\ gament aristades, veines de les fulles gairebé tan llargues com amples. 3.

Bracties involucrats, dretes, les caliculars lanceolades, peludes, atenuades en

llarga arista, calze pelut, de dents alesnades, fulles linears, sentades,

384. D. Armeria.
3 \

' Bracties Involucrals molt obertes o reflexes, les caliculars ovades, glabres,

contretes en llarga arista, calze glabre, de dents lanceolades, fulles infe-

riors lanceolades, breument peciolades .... 385. D. barbatus.

f Bracties caliculars internes 2-3 veg. més llargues qu'amples, acuminades,

) estriades en tota sa longitut 5.

I
Bracties caliculars internes amples, curtes, bruscament mucronades, amb

\ estries únicament perceptibles a l'àpex 12.

í

Bracties caliculars tan o mes llargues que la meitat del tubu del calze, am-
plament escarioses pel marge, y únicament estriades per l'esquena . 6,

Bracties caliculars més curtes que la meitat del tubu del calze, estriades en

tota la seva amplada o solament a l'esquena 9.

Bracties del calícul aproximadament iguals a la meitat del tubu del calze,

, 1 llargament atenuat y terminat per dents molt agudes 7.

Bracties del calícul marcadament més llargues que la meitat del tubu del

calze, cuspidat o mucronat 8.
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/Calícul format ordinàriament per 4 bracties, quasi iguals, oposades, ovato-

lanceolades, insensiblcment atenuades en arista herbàcia, flors solitàries

o agrupades en petit nombre, corola laciniada o dentada (i),

7 J 386. D. Monspessulanus.

Calícul format per 6-8 bracties molt desiguals, imbricades, ovato-lanceola-

des, atenuades en mugró curt, herbaci, flors solitàries, corola laciniada,

'\ 387. D. Valentinus.

Calze llarg, atenuat a l'àpex, dents lanceolades, molt agudes, mucronades;

flors freqüentment fasciculades, pètals de llim orbicular, barbuts y tacats

8
I

a la garganta, tronc ramificat 388. D. Seguieri.

Calze curt, cilíndric, dents ovades, cuspidades, pètals de llim trasovat, tronc

simple 389. D. neglectus.
f

Í

Bracties caliculars únicament estriades a l'esquena, amplament escarioses al

marge, acuminades, calze pubescent, tulles blanes, planes, linears, curtes,

^ obtuses 390. D. deltoídes.

/ Bracties caliculars estriades per tota la seva amplada, calze glabre, fulles

rígides 10.

/ Flors solitàries, 4 bracties caliculars fluixes, quasi iguals, herbàcies, termi-

1 nades per un mugró cartilaginós, agudíssim, calze ovato-atenuat des deia

10 < base, fulles linears acuminades, subpungents . . 391. D. pungens.

/ Flors freqüentment agrupades a l'àpex, 6-10 bracties caliculars apretades, des-

\ iguals, amplament escarioses, calze lanceolato-atenuatdesde la base. il.

/ Flors agrupades a l'àpex dels troncs, 8-10 bracties desiguals, atenuades en
[ mugró agut, erecto-obert, pètals petits, fulles linears, rigidíssimes, corià-

]
cies, planes, mútiques,amb 3 nervis molt prominents. 392. D. Costae.

(Flors solitàries o agrupades a l'àpex, 6-8 bracties desiguals terminades en

mugró curt y subpungent, pètals petits o grans, fulles subulato-acutíssi-

mes, rígides, quasi seques, canaliculades, 3-nerves. 393. D. attenuatus.

Pètals fondament laciniats, calze cilíndric, atenuat a l'àpex, bracties molt

desiguals, bruscament contretes en arista curta y aplicada, 4 veg. més
^^ ^ curtes que'l calze 394. D. superbus.

Pètals enters o dentats 13.

(1) Ja Wk. (Icon. I, 231 inclou, entre altres caràcters menys constants del gcnre Dianthus : iia/ura margi-
nis limbi petatorum. Bub. (l•lor, Pyren. III, 102) diu : variaré hanc speciem plurimum in Pyrenaeis, nopit

Uentham, et ego quidcm abunde, y cita localitats del Pirineu oriental, aon se trova aquesta espècie amb pètals

simplement dentats. I,cs observacions de Bub. han sigut totalment confirmades per Pau, al Pirineu Central.
Podem, doncs, concloure amb aquest autor, que l'agrupament o divisió de Ics espècies fundada en els pètals

laciniats, dentats o enters, careix de tot valor taxonòmic. (Pau, Plantas de Huesca, Bol.Soc. Arag. IV, 187,
juny-octubre igo5).
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13

Flors grans, oloroses, agrupades a l'àpex, calze llarg (18-22 mm. sense les

dents), cilíndric, subatenuat a rài)e.\, dents agudes. 4 bractics caliculars

verdes a l'àpex, 4-6 veg. mes curtes que'l calze. 395- D. Caryophyllus.

Flors petites, inodores, solitàries, calze curt (8-10 mm.), fussiforme, dents

obtuses. 4 braclies caliculars verdes a l'esquena, 2-3 veg. més curtes que'l

çal^e 396. D. subacaulis.

Dianthus Cartbusianorum.

383. = D. Carthusianorum L.

(llatí cartusianus, de la Cartoixa; dedicat als

monjos de Satit Brií; probablement per haverse

comparat els pètals barbuts d'aquesta planta a la

barba de dits monjos.) (1)

Sino7iimia . — ChveWs boscatans o de gitano;

cast., clavellinas montesinas, silvestres o de los

cartujos; //-., oeillet des chartreux; angl., Carthu-

sian pink or carnation; ai, Carthàuser-Nelke;

//., garofano.

Perenne, rizoma llenyós. troncs de 2-40 cm.,

tetràgons, simples, glabres, fulles linears, agudes,

les caulinars més curtes que'ls entrenusos, amb

veines 3-5 veg. més llargues qu amples, flors pur-

purines, en glomerul terminal involucrat, bracties involucrals coriàcies, ovato-lan-

ceolades, aristades, ferruginies, estriades; calícul tan llarg com la meitat del cal^e,

format de bracties semblants a les del involucre. calze cilíndric, un poc atenuat

a l'àpex, d'un jPo;-/>;-íj/osc; dents lanceolades, agudes y pestanyoses; pètals tras-

ovats, contigus, dentats, peluts a la garganta; càpsula cilíndrica, llevors ovades,

negres, apenes tuberculoses.

Var. Cadevalli Pau. — Planta humil, tronc de i5-25 mm., fulles radicals més

curtes y menys acuminades, gloméruls reduïts a 1-2-flors.

Geografia. — Comú als boscos de les zones mitjana y

superior: Montseny, Montsoli, Guilleries, Ripoll, Ri-

bas, Queralps, Olot, Coll-de-Jou, Puigllansadae/a/ié!.=

A la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Camprodon (Csta.); Tra-

gurà, la Cerdanya (Vay.); Areo, conca del Noguera Pa-

llaresa (Fonll); port de la Forqueta, Montgarri, (Bub.).

La var. Cadevalli Pau, aprop de Rebost, pujant a

Puigllansada. — Juny-Agost.

384 = D. Armeria L.

(probablement per la semblansa amb les espècies

del genrc Armeria, de les Esiaticies.)

Bienal. arrel cònica, tronc de 2-5 dm., dret, rí-

git, pubescent, simple o ramificat a l'àpex; fulles

(1) Semblen confirmarho Ics amigues denominacions de Caryophyllus barbatus, Viola barbata, y Lychnis
monachorum.
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Dianthus barbatus

linear-lanceolades, oblitses, peludes, tan llargues com els entrenusos; veïna tan

llarga com ampla; flors d'un vermell fosc, tacades de blanc, en glomérul terminal

involucrat; braclies involucrals herbàcies, dretes, linears, tan llargues com les

flors, les caliculars més llargues que'l cal^e, lanceolades, peludes, atenuades en llar-

ga aresta, calze pelut, cilíndric, atenuat; dents alesnades y pestanyoses, pètals

oblongs, no contigus, peluts a la garganta, irregularment dentats; càpsula cilíndri-

ca, llevors ovades, tuberculoses.

Geograjía. — Ttrrenos granítics, pissarrosos y volcànics : Palautordera, Gualba y altres

llocs del Montseny; Guilleríes, S. Hilari, Ribas y Queralps. = Olot, Campmany, Canta-
llops, Camprodon (Vay.). — Juny-Agost.

385 = D. barbatus L.

{de barba, la barba; segurament per les llargues

arestes de les bracties involucrals y caliculars que

Jormen com una barba molt perceptible avans de

l'antesis.)

Sinonímia.— Clavells de pom; cast., minutisa,

ciento en rama, claveles barbados;/r., oeillet de

poète, bouquet parfait, jaiousie, ccillet barbet; al.,

Bartnelke; angl., sweet William; it., violina a

mazzetti o di Spagna.

; Perenne, troncs de 3-5 dm., ascendents, rodons,

i llisos, glabres, simples o ramificats; fulles oj'tjío-

; lanceolades, breument peciolades, les caulinars sol-

dades a una veina tan llarga com ampla, flors ver-

melles, tacades de blanc, en gloméruls involucrats que formen un ample pseudo-

capítol; invokicre herbaci, bracties esteriors, molt obertes o reflexes, les caulinars

ovades, glabres, contretes en llarga aresta que iguala al calze o be'l sobrepassa;

calze cilíndric, virido-purpurescent, g/aère, dents lanceolades, escarioso-pestanyo-

ses, pètals cuneiformes, contigus, dentals, glabres, càpsula oblongo-fusiforme,

llevors ovades, negres, xagrinades.

Geografia. — Prats y boscos de les regions altes : fre-

qüentment cultivat. = Pirin. Centr., Arties, el alibi de
la Vall d'Aràn ;Csta.); provincià de Lleyda (Gonz.l)
regió subalpina, remontantse a la alpina inferior y bai-

xant fins a Luchon (Zett., Bub.); Viella (Llen.l); Solana
i d'Andorra (Bub.); prats montuososelevatsdels Pirineus

(Rouy, Costa). — Juliol-Agost.

386. = D. Monspessulanus L.

{de Mompeller, per la seva suposada localitat

clàssica.) (i)

: .Víno/n'/n/a. — Clavells de pastor; cast; clavelli-

nas dcshiladas.

I
Perenne, rizoma dividit en branques primes,

radicants, que originen troncs estèrils y altres flo-

°}.^^^.'''..'^°''^^^^^^}^.'^:'.t rífers, de 2-5 dm., ascendents, rodons, simples o

(I) Segons Bubani y altres, no'strova a Momptllcr ni a la regió de l'olivera.
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poc ramificats a l'àpex, fulles linears, llargament acuminades, blanes, planes, 3-5-

nerves, ordinàriament més llargues que'ls entrenusos, flors rosades o blanquino-

ses, grans, oloroses, solitàries o agrupades per 2-3, no involucrades, calícul format

de 4 bracties, rarament de 6, quasi iguals, oposades, lanceoladcs, insens.blement

atenuades en aresta herbàcia, aproximadament iguals a la meitat del tubu del cal-

ze; calze llarg, cilíndric, atenuat, estirat en tota la seva llargària, y terminat per

unes dents lanceolato-acuminades; pètals generalment laciniats, contigus, pilosos

a la garganta, de disc ovat; càpsula cilíndrica, llevors ovades, xagrinades; planta

polimorfa.

Var. MiLTicEPS (Csta.) Cad. et Pau. — Flors freqüentment geminades, bracties

atenuades en aresta ampla, calze conoide, tubu de 20-22 mm. pètals atenuats, fulles

subrígides, amb el nervi principal prominent.

Var. REQuiENii (Gr. et. G.) Cad. et Pau. — Flors generalment solitàries, bracties

contretes, en aresta estreta, calze conoide, tubo de i2-i5 mm., pètals dentals, fulles

subrígides. nervi principal prominent.

El nombre de bracties del calícul, tant en el tipus com en les varietats, és de 4

y sols per excepció és de 6.

Geografia. — Boscos y pastures seques de les montanyes : comú desde la cordiliera supe-

rior de! Vallés al Pirineu; Montseny, r<ibas, la Cerdanya, et alibi.= Rocacorba, Olot, Mont
(Vayr.).

La var. multiceps (Csta.) Cad. et Pau, en terrenos argilosos àrits de l'Ubach, Sant Llorens

del Munt, Montserrat y Berga. = Collbató, Cardona, Viladordis (Csta.); Prats de Rey

(Puigg.ll; desde Serrateix y Viver a Castellfullit, y desde Mura a Montfalcó, Alujes, elalibi,

de la Segarra (Font); Montseny (Sen.).

La var. REQuiENii(Gr. et G.) Cad. et Pau, als boscos de Tagast, Bagà, Hospitalet, Coll-

de-Jou, Rebost, Puigllansada, Pobla de [Lillet, Castellar de n'Huch y Núria. = Setcases

(Isern!, Carbó!); montanya de Cassot, aprop de Vilaller, Castanesa, Benuí y Bassibé (Csta.);

Coll de la .Marrana, Fontlletera, Rocabruna, Molló, Costabona, Tragurà, Requesens, Sa-

linas (Vay.); de la Cerdanya a la Vall de l.lo (Gaut.). — Juliol-Agost.

387. = D. Valentinus Wk. — D. Broteri
Boiss. et Reut. — D. superbus Asso et

alior. (non L.)

I

(X'aleniinus, de Valencià, per la seva habitació

i clàssica; dedicada a Fèlix Avellar Brotero, A. de

la «P/iytograp/iia Lusitaniae select». 1801.)

Vivas, rizoma llenyós, ramificat, amb branques

folioso-cespitoses y troncs florífers de 3-4 dm., ro-

dons, ramificats, fulles linears, planes, dretes,

agudes, 3-nerves, subrígides, les caulinars infe-

riors més llargues que'ls entrenusos, les superiors

bractei formes, flors rosades, venoses, solitàries,

llargament pedunculades, calícul de 6-8 bracties,

?)iolt desiguals, imbricades, ovato-lanceolades.

atenuades en mugró curt y herbaci, estriades, albo-escarioses y pestanyoses al

marge, tan llargues com la meitat del tubu del calze; calze llarg, atenuat, dents

Dianthus Valentinus
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molt agudes y escarioses al marge, pètals laciíiiats, trasovats, d'ungla exserta, càp-

sula ovoido-cilindrica; llevors orbiculars alades, llises.

Geografia. — Llocs àrits, pedregoses o arenoses : S. Gervasi (Pau in litt.); aprop de Tor-

tosa, camí de les Roquetes, no escàs (Csta.); Catalunya occidental, per la part de Calaceite,

Beceite y Vallderobles (Losc). — Jul.

388. = D. Seguierii Vill.

(dedicat a Joan Franc. Seguier, A. de «Plantae
Veronenses», 1745.)

'Perenne, cespitosa, troncs de 2-4 dm., ascen-

dents, angulosos, ramificats, fulles linears, planes,

acuminades,, 3-nerves, obertes, bastant consis-

tents, però no rígides, flors vermelloses, amb un

cèrcol purpuri', solitàries, geminades o agrupades

en petit número; calícul més llarg que la meitat

del tiíbudelcal^e, (i) bracties solament estriadesa

l'esquena, ovato-lanceolades, llargament acumi-

nades y amplament escarioses al marge; calze

llarg, estriat en tota sa llargària, atenuat a l'àpex;

dents lanceolades, molt agudes, mucronades, pètals

dentals, contigus, orbiculars, barbuts y tacats a la garganta; càpsula cilíndrica,

llevors grosses, tuberculoses.

Geografia. — Boscos y pastures seques de les niontanyes : cornú a Catalunya, desd'el Va-

llés al Pirineu; no escàs a l'Empordà, com als voltants del castell de Figueres. = Boscos de

la regió mitja de Girona, Sagaró, Olot, Rocacorba (Vay.); sobre Setcases, Costabona, Tona,
Collsuspina, entre Moya y Vich; Espinelves, Marinyac (Bub). — Juny-Agost.

389. = D. neglectus Lois.— D. alpinus L.

|3 neglectus Lap.
(del llatí neglectus, de négWgo, fer poc cas d'una

cosa; per no haverhi parat prou l'atenciófins ales-

hores.)

Perenne, densament cespitós, troncs de 3-3ocm.,

glabres, simples y angulosos, fulles estretament li-

nears; agudes, quasi planes, escabriúscules al mar-

ge, 3-nerves, flors purpiirines, bastant grans, so//-

taries, y alguna vegada geminades, terminals;

bracties caliculars desiguals, les esternes alesna-

des, terminades en punta herbàcia, patulo-ascen-

dent, tan llarga com el cal^e o més, les internes

ovades, amplament escarioses y en punta més
curta, cal^ecurt, cilíndric, estriat per tota la seva llargària, de dents ovades, cus-

(I) Els autors francesos diuen que l'arcsia de la bractia calicular if^uala al tubu del calze iCoste I, 193). que
l'iguala freqüentment [Gr. et G. I, 232), o que apenes és més curta (Kouy III, lOg); mentres que Wk. (Prod. III,

679) diu que iguala o supera la meitat del cal^e, y Amo (VI, 274) que i^ua/a ai íuíu del calze o que es 2•3»eg,més
curta qu'ell. Kt'ectívamcnt, en la planta catalana, les bracties caliculars són notòriament bastant més curtes

qucl cal^e Jructifer ivar. Gaulieri Senn.).
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Dianthus deltoides.

pidades, pètals dentals, no contigus, trasovats, un poc peluts a la garganta, càpsula

cilíndrica, llevors suborbiculars, petites, xagrinades.

Geografia. — Pastures seques de les altes montanyes : Surroca d'Angasa (Vay."); cingles

de Corns y Port de Benasque ^Lap.); Costabona; Campnegre; Vall de Eyne (Gaut.V — Ju-

liol-Agost.

_ 390. = D. deltoides L.

: (greco- //d/í' deltoideus, en forma de delta, ^, o

triangular; aludint a la forma de la taca pur-

\
purina del pètals.) (i)

Perenne, un poc cespitós, troncs de i-3 dm., as-

cendents, rodons, pubescents, ordinàriament ra-

j mificats a la part superior; fulles blanes, linears,

i planes, obtuses, 3-nerves, amb els nervis laterals

dèbils y separats, les caulinars molt més cúries

i que'ls entrenusos, les superiors agudes, vtines

i molt curtes; llors vermelles, amb un cèrcol pur-

purí, petites, solitàries, llargament pedunculades,

i en cima bípara, -jz regular, calícul més curt que la

meitat del tubu del cal^e; bracties ovato-acumina-

des, estriades per l'esquena y amplament escarioses al marge; calze cilíndric, prim,

pubescent, estriat per tota la seva longitut, de dents alesnades, no escarioses al

marge, freqüentment purpuri; pètals dentals, oblongs. no contigus, curts, pilosos

a la garganta, amb una taca purpurina triangular cl la base; càpsula cilíndrica,

llevors ovades, petites, xagrinades.

Geografia. — Prats y boscos de la regió pirenenca: comú a Núria, Puigcerdà y altres

llocs fronterissos. = Salines; altures de Camprodon, Núria y la Cerdanya (,Vay.); no escàs

als voltants de Luchon, Artiga de Lin, Port de la Picada (Zett.); Portilló; Bielsa (Bub.);

Viella(Llen.!). — Jul.-Set.

391, = D. pungens Gr. et G.— D. serratus

Lap. — D. subulatus Timb.
(del llatí pungens, de pungere./junxar; subulatus,

format de subula, alesna; per les fulles rigido-

subpunxentes y alesnades; serratus, de serra; /Jer

les dents dels pètals.)

i
Vivaç, ces[)itós, rizoma gros, Uenyós, que pro-

dueix branques estèrils fuUoses, y altres tloríferes

de 1-4 dm., primes, glabres y glauques; fulles rí-

gides, atenuades des de la base en punta alesnada

subpunxenta; llors rosades, llargament peduncu-

lades, solitàries 1-4 al estrem del tronc; calícul

I de 4 bracties 4; obertes, quasi iguals, herbàcies,
•

estriades per tota la seva amplada, terminades en

mugró cartilaginós, agudíssim, qu'arriva a la meitat del tubu del calze; calze cònic.

Dianthus pungens

(i) &eXTOElb(0;.
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estriat per tota la seva longitut, dents lanceolato-acuminades; pètals dentats d'un

modo regular, atenuats en ungla tan llarga com el llim; càpsula oblonga; llevors

ovato-oblongues, vermelloses.

Rassa D. insígnmtus Timb. — Rizoma no llenyós, troncs més curts (8-12 cm.),

uniflors, fulles més curtes y més rígides, bracties que no passen de la 3.^ part del

tubu del calze, aplicades; calze no atenuat a l'àpex; pètals enters, d'ungla ampla,

verdosa, 3 vegades més llarga que'l llim.

Geograjia. — Boscos y llocs pedregosos : turons pròxims a Balaguer, Gerp el alibi; Conca

de Tremp, S. Romà, y cap al Pirineu; a Castanesa, eic. (Csta); Salines y montanyes de Ce-

ret; Castell de Bellagarda al Portús (Compy.); Prats de Molló, Prades (Timb., Caut.').

La rassa D. iNsíGNiTUsTimb. — D. pungens Zelt., a Castanesa y Bassibé(Bub.); abundant

als voltants de Benasque (Zett.V — Juny-Juliol.

Dianthus Costae

392. = D. Costae Wk.— D. ciliatus Csta.

{dedicat al nostre botànic Costa; ciliatus, de ci-

lium, pestanya; per les fulles serralades.)

\
Perenne, rizoma gros, llenyós, troncs ascen-

: dents, rodons, de 2-3 dm., simples o ramificats a

l'àpex, fulles linears, molt rígides, coriàcies, pla-

nes, 3-nerves, mútiques, serralades, les caulinars

més curtes, aplicades, amb els nervis abultats,

flors rosades, agrupades a l'àpex dels troncs, 8-10

bracties desiguals, amplament escarioses al marge,

atenuades en un mugró agut, erecto-obert, quasi

tan llarg com la meitat del cal^e; calze lanceolato-

atenuat, estriat per tota la llargària; dents lanceo-

lades, mucronulades, escarioses pel marge, pètals

dentats, petits, cuneiformes; càpsula exserta; llevors oblongues, apiculades, sub-

estriades, negres.

Geografia. — Inmediacions d'Avellanes, cap a Fontdepou y Agulló, y pujant al Mont-

scch (Csta.). — Agost.

393. = D. attenuatus Smith.— Rassa D. ca-

talaunicus Wk. et Csta.— D. catalaunicus
Pourr.
(del llatí attenuatus, que's va aprimant : per la

forma del cal^e; catalaunicus, per la seva liabita-

\ ció a Catalunya.)

Vivaç, cespitós, subilenyós, rizoma gruixut, del

qual surten branques estèrils, fulloses y troncs flo-

rífers de i-3 dm., rodons, glabres y ordinàriament

ramificats; fulles molt rígides, alesnades, planes,

\ y després de seques, canaliculades, glauques, les

caulinars erecto-aplicades, 3-nerves; flors rosades,

petites, solitàries, o en corimbus terminals; cali'cul

de 6-8 bracties, lanceolades, desiguals, aplicades,
Dianthus attenuatus
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escarioses al marge, atenuades en punta aguda y subpunxenta; calze llarg (24-28

mm.), molt atenuat y quasi clos a l'àpex; dents llargues, lanceolades, agudes, es-

carioses al marge, pètals fondament dentats, no contigus, glabres, de llim molt

més curt que l'ungla; càpsula cònica; llevors grosses, oblongues, xagrinades.

a scLEROPiiYLLus Wlc. — FuUcs dc Ics branqucs estèrils molt rígides, rectes, di-

varicato-patentes, pètals sublaciniats.

|3 BRACHYPHYLLUS Wk.— Fulles de les branques estèrils molt rígides, crccto-

obertes, curtes; pètals dentats o incisos.

T LEPTOPHYLLus Wk. — Fulles de les branques estèrils, llargues, més estretes y
menys rígides, pètals inciso-sublaciniats.

Geografia. — Roques y costes àrides ; Montseny y tota la formació granítico-piçarrosa

de Ics Guilieríes; arenals marítims de Blanes; Castell de Figueras; la Cerdanya. = De Mal-

grat a Calella (Csta.); la Escala (Tex.); Cadaqués (Trem.); Campmany; Cantallops; la Jun-

quera; Agullana; Roda; Rosas, Colliure (Bub.); Susqueda (Cod.l).

La a scLEROPHYLLUs Wk., al cim de S. Miquel Sulterra. == Al litoral, Cadaqués (Trem.!);

Soreda (Conill in Hb. Cad.).

La p BRACHYPHYLLUS Wk., al voltant del Castell de Figueras.

La f LEPTOPHYLLUS Wk. a Gualba, al peu del Montseny. —Maig-Setembre.

394. = D. superbus L.

(del llati sxxptrhüs, preciós, magnífic; per la hcr-

mosura de les seves flors, grans y oloroses.)

Perenne, tronc de 3-6 dm., dret, glabrc, rodó y
ramificat a l'àpex, fulles amplament linears, bla-

nes, 3-nerves, les caulinars agudes, les interiors

obtusiúscules; flors rosades blanquinoses, grans,

oloroses, solitàries o geminades, formant panotxa;

calícul compost de 4 bracties molt desiguals, am-

plament ovades, bruscament contretes en aresta

curta y aplicada, 4 veg. més curtes que'l cal^e;

calze una mica atenuat a l'àpex, estriat per tota la

seva longitut, de dents lanceolato-agudes, pètals

no conúgas, fondament laciniats, à\sc oblong, un-

gla llargament exserta, càpsula cilíndrica, llevors

ovades, xagrinades.

Geograjia. — Boscos y prats humits : a la falda de

Costabonai.Compy.'); Espinabell, Molló (Vay.); Pirineus

(Rouy). — Juny-.Xgost.

395. = D. Caryophyllus L.—D. longicaulis

Ten.
(en grec y.apvú(f\>\\o\ , el clau de espècia; perquè la

fragància de les seves flors recorda la d'aquesta

mirtacia; longicaulis, de llarg tronc.)

Vivaç, rizoma gruixut, llenyós, que produeix

branques terminades en rosetó molt fullós y troncs
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. io8. - Dianthus.

florífers de 3-8 dm., drets, robustos, anguloses, glabres, ramificats a l'àpex; fulles

amplament linears, obtiisiíiscules, subcattaliculadcs, una mica carenades per la pro-

minencia que forma el nervi principal, les superiors agudes, bracteiformes; flors

vermelloses, grans, molt oloroses, solitàries o geminades, formant cimes apanot-

xades; calícul format per 4 bracties coriàcies, semblants, amplament oi'ades, estria-

des per l'esquena, verdes a l'àpex, subtruncades y mucronades, 4-5 veg. més curtes

que I cal^^e; calze llarg, cilíndric, poc atenuat a l'àpex, estriat per tota la seva lon-

gitut; dents lanceolades, agudes, escarioses al marge; pètals dentats, contigus, gla-

bres a la garganta, d'ungla un poc exserta, càpsula cilíndrica, Uevors ovades, molt

xagrinades.

Geografia — Llocs soleyats de Montserrat, no solsament a l'ermita de S. Joàn.aont

abunda y li va observar Costa, sinó també a altres indrets de la montanya, y fins més avall

del Monastir. — Juny-Juliol.

396. = D. subacaulis Vill. — Rassa D. bra=

chyanthus Boiss., sec. Rouy.

(del llati suh, un poc, una mica; y acaulis, sense

tronc; pels seus troncs curts; brachyanthus, del

grec |3paxi5c, curt, y avQoc,, Jlor; això és, de flors

curtes.)

Perenne, cespitosa, rizoma llenyós, amb bran-

ques foliferes terminades en rosetó y troncs florí-

; fers de 3-3o cm., drets, simples, angulosos, glabres;

fulles curtes, rígides, alesnades, canaliculades,

escabro-pestanyoses, amb nervi dorsal y parietal

I
prominents, les superiors bracteiformes; flors ro-

sades, petites, inodores, solitàries; calícul format

per 4 bracties trasovades, estriades per l'esquena, amplament escarioses y breument

mucronades, tan llargues com la tercera part del calze; calze de 8-10 mm., fusi-

forme, fortament estirat, dents sub-lanceolades, escarioses y subagudes; pètals

enters festonats, glabres a la garganta, no contigus, d'ungla inclosa; càpsula cò-

nica, llevors ovades, xagrinades.

Var. TARBACONENSis Csta. — Planta més gran en totes ses parts, per lo menys
de doble estatura, fulles caulinars més agudes y més llargues, lo mateix que'l calze.

Geografia. — Roques y llocs pedregoses àrids; Ceret, S. Antón de Calamús, Requesens,

remès per Vayr. sub D. Requienh (Bub.); Portvendres (Rouy) y altres localitats del Pirineu

Orient.; Costabona (Gaut.).

La var. tarraconensis Csta., al Montsant y part del Priorat, la Mola (Csta.); Montsech

(Compnl); frontera del Baix Aragó y Valencià (Loscosl). — Juny-Agost.

Dianthus subacaulis.
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Genre 109.-VELEZIA L.

(Dedicat a Cristòfol Vélez, company de Loeffing, professor de Botànica al Golegi d'Apo-

tecaris de Madrid y A. de la inèdita Flora Malrilensis, 1753.)

Flors rosades, breument pedunculades, solitàries o geminades als nusos del

tronc y de les branques, formant una cima bípara molt irregular; calze llarg, prim,

tubulós, pubescent, amb i5 nervis, 5 dents alesnades, sense calícul, 5 pètals bilo-

bats, amb 2 escames alesnades a la garganta; 10, rarament 5, estams, 2 estils, càp-

sula i-locular, 4-valva; oligosperma; Uevors escutiformes, apiculades, llumbrígol

excèntric. Herbes anuals, glanduloso-pubérules, de troncs rígits, de 6-i5 cm., sub-

dicotòmics; fulles linears, 3-5-nerves y pestanyoses.

397. = V. rígida L.

(del llatí rígidus, inflexible, endurit; per la consis-

tència dels troncs.)

Geografia. — Garrigues y terres calices àrides: Es-

pluga de Francolí (LlenI); Pirin. Orient. (Rouy); Per-

pinyà y Narbona (Gr. et G.; Bub.).— Juny-Juliol.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre i lo. - BUFFONIA SaUV.

(Aixís anomenat per Sauvages en memòria de Buffon.)

Flors blanques, petites, en cimes apanotxades, 4 sèpals escariosos, 4 pètals en-

ters escotats, 2-8 estams, 2 estils, càpsula compreso-lenticular, 2-locular, 2-esper-

ma, 2-valva; Uevors trasovades, tuberculoses, iuUes alesnades y trabades. Plantes

anuals, sèpals 3-nerves fins a la meitat, pètals diminuts.

^ Plantes anuals, sèpals 3-nerves fins a la meitat de la seva longitut, pètals

[ diminuts; 2-3 estams, Uevors petites, subtuberculoses 398. B. tenuifolia.

plantes perennes, sèpals 5-7-nerves, fins aprop de l'àpex, pètals poc més— .„ —,'[5 sèpals, 8 estams, Uevors grosses, marcadament tuberculoses,

399. B. perennis.

curts que'

398. = B. tenuifolia L.

(del llatí tenuis, prim, delicat; per les seves fulles

subfiliformes.)

Anual, arrel cònica, prima, tronc de 10-20 cm.,

dret, prim, pubescent, ramificat des de la base;

fulles subfiliformes, alesnades, dilatades y traba-

des a la base, 3-nerves, glabres y pestanyoses,

erecto-aplicades, més curtes que'ls entrenusos;

flors blanquinoses, sostingudes per pedicels des-

iguals, escabrosos, disposades en cimes racemifor-

mes, formant una panotxa llarga y estreta; sèpals

lanceolats, punxaguts, recorreguts fins a la meitat

per 3 nervis, amplament escariosos al marge; pè-

tals oblongo-elíptics, la meitat més curts que'ls

sèpals; estams 2-3 , 6 veg. més curts que I cal^e; estils més curts que' I ovari; càp-

sula ovada, Uevors /je/i/es, circuides de tubèrculs poc surtits.

Geografia. — Camps y terres àrides : Tarrassa, a les vores dels camins; S. Llorens del

Munt.= Inmediacions de Cardona (Csta.); Montserrat (Tex.); Vich (Masf.); cap a Balaguer

(Comprí. 1); a varies localitats de Bages y del Bergadà (Puj. C); arenals del Llobregat de Gi-

rona, entre Vilarnadal y Cabanas; comú a Ciurana, Bassea, Vilamalla (Vay.); Figueras,

Llers (Senn.); Pons, Solsona, Tremp, Vall del Segre, Girona, Rosas (Bub.).— Juny-Agost.
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Cariofilies. G. 1 10. - Buffonia.

399. = B. perennis Pourr.
(del llatí perennis, per-annus; que dura alguns

anys.)

Perenne, rizoma subllenyós, troncs de i-3 dm.,

també subllenyosos a la base, drets o ascendents,

irregularment ramificats, rodons, glabres; fulles

setiíormes, dilatades y irabades a la base, 5-ner-

ves, breument pestanyosesal marge, lescauiinars

crecto-aplicades y mes curtes que la meitat dels

entrenusos; flors blanquinoses, en cimes bípares

irregulars; sèpals ovalo- lanceolats , acuminats,

amb 5-j nervis, qu'arrhen aprop de l'àpex, estre-

tament escariosos al marge; pètals oblongo-elíp-

tics, apenes més curis que'ls sèpals; estams 8, la

meitat més curts que' I cal^e; estils més llargs que I ovari; càpsula ovada, llevors

fortament tuberculoses.

Geografia. — Llocs àrids y pedregosos : Nostra Senyora del Mont (Vay.); ais voltants de

Figueres, Llers, r. r. (Senn.!); Plana del Rosselló(Lap., Gaut.); a la Verge de la Pena; Vila-

franca del Conflent (Bub.). — Juny-Agost.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre iii.-SAGINA L.

(Del llatí saginu, alimenl, pera engreixar; nom donat per aniifrasis a unes plantes que

per la seva petitesa de poc poden servir pera pasturar.)

Flors tetràmeres, blanques o verdo?es, petites, solitàries, axilars o terminals,

sèpals obtusos, pètals enters o poc escotats, freqüentment nuls; càpsula dehiscent,

per 4 valves, fondes, oposades als sèpals, llevors petites, nombroses, reniformcs,

xagrinades : herbes petites, primes, perennes o anuals.

/ Plantes perennes, tronc radicant, fulles alesnades, pedúncols encorvats des-

l pres de l'antesis, sèpals estesos a la fructificació, pètals iguals a la meitat

T ) del calze, o nuls 400. S. procumbens.

(Plantes anuals, tronc dret ascendent, no radicant, pedúncols drets o sub-

encorvats 2.

(Troncs nascuts a l'axila de les fulles d'un rosetó central, fulles linears, obtu-

ses, mútiqueso mucronades, pètals lanceolats, iguals als sèpals, semioberts.

2 401. S. marítima.

/ Troncs nascuts del coll de l'arrel, fulles alesnades, aristades, sèpals oberts en

\ creu, durant la fructificació; pètals curts o nuls, . . 402. S. apétala.

Sagina procumbens

400. = S. procumbens L.

{del llatí procumbere, ajeure's; pels troncs aje-

guis.)

Perenne, cespitosa, glabre, troncs de 3-iocm.,

ajeguts y ordinàriament radicants a la base, que

neixen de l'axila de les fulles d'un rosetó central;

fulles planes linears, obtusiúscules, mucronades;

flors verdoses, pedúncols capilars, encorvats des-

prés de l'antesis, y a la fi drets, de 1-2 cm.; sèpals

ovats, molt obtusos, sense nervis, estesos en creu

durant la fructificació; pètals ovats, la meitat més
curts que'l calze, o nuls; chçsuXí penjant, ovoide,

exserta, llevors canaliculades a l'esquena.

Geografia. — Boscos y terres arenoses humides : prats de Núria y parets del Santuari;

llocs humits del Montseny; reguerols de Montsolí; les Guilleríes; a la serra del Coll. = De

Plairaver a Puigsacau (Csia.); Sant Joan Lesfonts y Lacot; Pani; Puigalt, sobre de Cada-

qués;Salines;Coral;PratsdeMolló(Vay.);Osor(Cod.l)•, ColliureíBub."); ValldeLlo(Gaut.).

— Juny-Agost.
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Cariofilies. G. iii.-Sagina.

401. • S. maritima Don.

{per la seva estació litoral.)

Anual, arrel cònica, prima, tronc de 3-8 cm.,

filiforme, ascendent, glabre, nascut a l'axila de

les fulles d'un rosetó central, simple o ramificat;

fulles planes, obtuses, mütiques mucronades;

flors blanques, pedúncols capilars, llargs, drets,

axilars y terminals; sèpals ovats, obtusos, semi-

oberts després de l'antesis; pètals lanceolats, tan

llargs com el calze o nuls, càpsula dreta, ovoide,

inclosa; llevorscanaliculades per l'esquena.

& ELONGATA G. et G. — Planta molt prima, sense

rosetó central, pauciflora; pètals nuls.

Geografia. — Platges herboses y humides del litoral: Cadaqués, a Portlligat, litoral del

Golf de Rosas. = Cap de Creus, Cap de Campmany, a càn Tunis(,Vay.); Montsant (Puj. J.);

vores del Mediterrani (Rouy, Gaut.). — Maig-Agost.

N. B. — La planta recuUida per nosaltres a l'Empordà correspon a la f) elongata Gr. et G.

402. ' S. apétala L.

(grec dTtéiaXoí; Jormació grega llaíinisada de la

privativa à, sense, y nÉtaXov; per tenir els pètals

molt petits fiuls.)

Anual, troncs de 3-10 cm., ascendents, subpes-

tanyosos, simples o ramificats, que surten del coll

de l'arrel; fulles alesnades, aristades, sovint pes-

tanyoses a la base; flors verdoses, pedúncols drets

molt poc encorvats a l'àpe.x, generalment glan-

dulosos; sèpals ovats, obtusos, estesos en creu du-

rant la fructificació; pètals lanceolats, molt curts,

o nuls; càpsula ovoide, exserta, llcvors subcanali-

culades a l'esquena.

Subsp. S. ciLiATA Fr. — Sèpals aplicats ala càp-

sula y tan llargs com ella, els dos esterns mucronats.

E FiLicAiiLis Corb. — Troncs filiformes, branques y pedicels glandulosos, fulles

molt pcstanyoses, amb pestanyes y punta llargues.

Geografia. — Llocs pedregosos y arenosos : comú desde el litoral a la zona mitja. = La

subsp. S. CILIATA Fr., a Montsoli, S. Hilari, Sta. Coloma de Farnés, Nostra Senyora de la

Salut, de Terrades el alibi (Vay.).

La ò FiLiCAULis Corb., a Portlligat de Cadaqués. = També a la Sabolla (Vay.). — Maig-

Juny.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 1 12. -SPERGEL•LA RCHB.

(Forma diminutiva, derivada de Spergula .)

Flors blanques, solitàries, terminals y laterals, calze y corola pentàmers, 10,

rarament 5, estams, 5 estils, càpsula de 5 valves oposades als sèpals; herbes pe-
rennes, primes, d'escassa magnitut.

Pètals la meitat més llargs que'l calze, càpsula poc més llarga que'ls sèpals,

rizoma subllenyós, fulles mucronades o submútiques. . 403. S. glabra.

Pètals, tot lo més, tan llargs com el calze, càpsula marcadament més llarga

que'ls sèpals, arrel prima 2.

Fulles mucronades o submútiques, pètals més curts que'l calze, càpsula una

vegada més llarga que'ls sèpals 404. S. saginoídes.

Fulles aristades, càpsula la meitat més llarga que'ls sèpals, aplicats a la me-
teixa 3.

Fulles alesnades, llargament cuspidades, tronc no radicant, pedúncols fruc-

tífers de 2-3 cm., sèpals ovats, càpsula un poc inclinada,

405. S. subulata.

Fulles linears, breument cuspidades, tronc radicant a la base, pedúncols

fructífers de 1-2 cm., sèpals oblongs, càpsula penjant. 406. S. fasciculata.

403.•Sp. repensBurnat.—S. glabra Rchb.
(del llatí repere, arrossegarse ; pels seus troncs ra-

dicants; glaber, sense pèls; per l'absencia de to-

ment.)

Rizoma subllenyós, troncs de 3-8 cm., nombro-
sos, prostrato-radicants, de branques ascendents;

fulles linears, apenes mucronades, pedúncols 5-8

vegades més llargs que les fulles; flors penjants

després de la antesis; sèpals elíptics, obtusos, apli-

cats a la càpsula; pètals oblongs, la meitat més

llargs que'l calze; càpsula una mica més llarga

que'ls sèpals.

Geograjía. — Pastures granítiques de la regió alpina :

Costabona, la Cerdanya, a l'estany de Pradelies; r. r. al

camí de Prades (Gaut.). — Juliol-Agost.

404. = Sp. saginoídes Rchb.— Sagina Lin=
naei Presl.— S. saxatilis Wimm.
{de sagina, y la terminació grega, que significa

semblansa; per l'aspecte de la planta; saxatilis, per

la seva estació a les roques.)

Rizoma prim, troncs de 3- 10 cm., densament

cespitosos, ascendents; fulles linears, mucronades

o submútiques; pedúncols fructífers de io-25 mm.,
penjants després de la antesis; sèpals ovats, obtu-

sos, aplicats al fruit; pètals oblongs, més curts

que'l calze; càpsula i veg. més llarga que'ls sèpals.

Spergella repens
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Cariofilies. G. ii2.-Spergella.

Var. BRACHYPODA Cud.; pedúncols S-fi mm., sèpals díptics, pètals ovats.

Geografia.— Roques y prats humits de les altes montanyes : abundant a Núria y a Coli

de Pal, del Cadí. = De Carençà a Núria (Trem.); Montseny, a Collpregon, Espinabell,

Costabona, la Cerdanya (.Vay.); Ports de Viella (Csta.). de la Forqucta (Timb.), de Benasque

(Zett.), deSalau (.Bub.).

La var. brachypoda Cad. — Sp. Nukiensis Vay. (Anal. Soc. Esp. de Hist. Nat., vol. Xi,

I, 67) als prats de Núria. — Juliol-Agost.

405. = Sp. subulata Rchb. — Sagina subu-
lata Presl.

[del llatí subula, alesna; per la forma de les fu-
lles.)

Rizoma molt prim, troncs de 3-8 cm., densa-

ment cespitosos, no radicatiís a la base, ascen-

dents, pubescents, glandulosos; lulles alesnades,

llargament cespitoses, pedúncols fructífers de 2-3

cm., pubescent-glandulosos, generalment un poc

encorvats després de la antesis; sèpals ovats, ob-

tuses, aplicats al fruit durant la fructificació,

pètals ovato-arrodonits, tan llargs com el cal^e,

una mica més, càpsula un poc més llarga que' Is

sèpals.

Geografia.— Terres esquistosoarenoses humides: entre Sils y l'Empalme, als desmonts

de la via fèrria. = S. Hilari; prats humits del Pla de les Arenes (Vay. I in Hb. Cad.).—Juny.

406. »Sp. fasciculata Boiss.— S. pyrenai-
ca Rouy.
{del //a/i'fasciculus, diminutiu de fascis, feix; per

la aparent disposició de les fulles; pyrenaica,

per la seva habitació).

Rizoma molt prim, troncs de 3-8 cm., densa-

ment cespitosos, radicants a la base, ascendents,

glabres; fulles linears, breument cuspidades, com
fasciculades als nusos per la e.xistencia de bran-

quetes axilars; pedúncols fructífers de 1-2 cm.,

encorvats a l'àpex després de la antesis; sèpals

oblongs, obtusos, aplicats a la càpsula durant la

fructiticació; pètals oblongs, un poc més curts que'

I

calyC; càpsula la meitat més llarga que' Is sèpals.

Geografia.— Prats humits de les regions alpina y subalpina del Pirineu : Vall de Núria,

camí de Noucreus; cap a Finestrelles. = Cadena fronterissa. Vall de Prats-Balaguer, Núria

(Gaut.); Vall d'Aràn, al canal de Pomero (Llen.l). — Juliol.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 113.- ALSINE WAHL.

( Del greco-llaii àXaívi), de aXooç, bosc fret; per la general estació de les seves espècies.)

Flors blanques o rosades, en cimes bípares, rarament solitàries, calze y corola

pcntàmers, menys freqüentment tetràmers; pètals alguna vegada nuls; estams 10-

8, poques vegades 3-5; estils 3-5; valves de la càpsula alternant amb els sòpals, o

en nombre menor qu'ells : plantes herbàcies, petites, de fulles linears o lanceo-

lades.

/ Fu

) F

i '

\Fu

5

lles lanceolades, i-nerves, flors rosades, sèpals blancs pel marge, aplicats

pètals quasi tan llargs com el calze, càpsula ovoide, que iguala als sèpals

planta viscoso-glandulosa 407. A. procumbens

lles linears, 3-, rarament i-nerves, llors blanques 2.

Fulles i-nerves, sèpals obtusos, 3-nerves 3

Fulles 3-5-nerves, sèpals agudíssims, quasi sempre 3-nerves .... 4

Flors petites, generalment solitàries, sèpals no escariosos, pètals ordinària-

ment nuls, càpsula més llarga que'l calze, fulles triquetres,

408. A. Cherleri.

Flors grans, en cimes pauciflores, sèpals escariosos al marge, pètals una ve-

gada més llargs que'ls sèpals, càpsula tan llarga com el calze, fulles ales-

nades 409. A. striata.

í Plantes anuals, pètals més curts que'l calze, a vegades nuls .... 5»

( Plantes perennes, pètals generalment més llargs que'l calze .... 7-

(Sèpals verts, estretament escariosos al marge, fulles alesnades, 5-nerves a la

base 410. A. tenuifolia.

i Sèpals blancs, ratllats de vert a l'esquena, fulles alesnades o graminiformes,

\ 3-nerves a la base 6.

Fulles graminiformes, sèpals albo-membranosos, amb 3 ratlles verdes, pè-

tals rudimentaris, càpsula poc més llarga que la meitat del calze,

411. A. montana.

]
Fulles alesnades, sèpals albo-cartilaginosos, amb 1-2 ratlles verdes, pètals

f per lo menys tan llargs com la 4.* part del calze, càpsula quasi tan llarga

> com els sèpals 412. A. fasciculata.

Sèpals dlscolors, amplament escariosos a les vores, i-nerves, càpsula més

curta que'l calze 413. A. rostrata.

' ' Sèpals concolors, estretament escariosos a les vores, 3-7-nerves, càpsula tan

o més llarga que'l calze 8.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. G. 1 13. - Alsinc.

Í

Pètals cuneüormes, llargament unguiculats, una veg. més llargs quc'l calze,

414. A. Villarsii.

Pètals ovats, molt breument unguiculats, tan llargs com ei calze o menys. 9.

/ Fulles linear-alesnades, agudes, rectes o subarquejades, sèpals tots 3-nerves,

pètals arrodonits a la base, bracties 4-6 vcg. més curtes que'ls pedicels,

415. A. verna.

Fulles linear-subprismàtiques, obtuses, la major part recorvades, sèpals cs-

terns 5-7-nerves, pètals contrets a la base, bracties la meitat més curtes

que'ls pedicels 416. A. recurva.

407. A. procumbens Fenzl.
{del llatí procúmbcre, ajeure's; per la direcció

dels troncs.)

Perenne, multicaule, troncs de i-3 dm., ajeguts

formant cèrcol, pubescents, viscoso-glandulosos,

fulles linear-lanceolades, i-nerves, agudes, subpes-

tanyoses, bracties foliacies, ovades, flors rosades,

en cimes bipares, pedicels filiformes, encorvats a

la florescencia y rectes a la malurital, sèpals

oblongs, oberts a l'antesis y aplicats a la fructifi-

caciò, albo-membranosos al marge y estriais a l'es-

quena; els 3 esteriors més amples; pètals ovats

tan o menys llargs que'ls sèpals, càpsula ovoide;

lievors terruginoses, reniformes, còncaves per les

cares y acanalades per l'esquena.

Geografia. — Terres arenoses incultes : Prats de Rey (Puigg.!); Mallorca (Wk.). — Abril-

Maig.

408. = A. Cherleri Fenzl.

(eíi memòria de John Henry Cherlcr, col•labora-

dor de John Bauhin, del segle xvii.)

Perenne, rizoma subllenyós, troncs de 1-2 cm.,

1-2 flors, densament cespitosos, glabres, simples,

fulles linears, triquelres. i-nerves, subimbricades,

pedicels insensiblement claviformes, més llargs

que'l calze, flors verdoses, polígames o dioiques,

sèpals iguals, obtusos; 3-nerves; pèlah ordinària-

ment riuls; càpsula més llarga que'l calze; Uevors

globuloso-subreniformes, llises.

Geografia. — Boques y llocs pedregoses de la regió

alpina : abundant a Núria, Comadevaca, Fontnegra el

alibi. = Comú a la regió alpina dels Pirineus Centrals,

Ports de Viella, Benasque, de la Picada, Maladetta, Castanesa(Zett.;Csta.); Pasturesde Co-
ma Gireta (Llen.); Andorra, a la montanya Canillo (Isern!). — Jul. -Agost.
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FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. 113. - Alsine.

409. = A. laricifolia Crantz.—A. striata Gr.

{fulles del larix, laricis, u?ia espècie de pi. alerce

en cast.; siriatus, de slria, ratlla; pels nervis dels

sèpals.)

Perenne, rizoma Uenyós, amb moltes branques

estèrils, cespitoses y troncs flon'fers de 1-2 dm.,

ascendents, simples, pubescent-glandulosos; fu-

lles linear-alesnades, rígides, obtusiitscules, i-3

nerves quan són seques, dentlculato-pestanyoses,

les caulinars erecto-aplicades, 3-5 vegades més

curtes que'ls entrenusos; flors blanques, 1-7 en ci-

mes terminals irregulars; pedicels filiformes, pu-

bescent-glandulosos, més llargs que'l calze; sèpals

oblongs, obtusos, escariosos al marge, amb 3 ner-

vis ben marcats Jins a l'àpex; pètals cuneiformes, el doble llargs que'l cal^e, fila-

ments estaminals un poc dilatats a la base; càpsula igual al calze; Uevors renifor-

mes, xagrinades.

Geografia. — Pastures, roques y boscos de les altes montanyes : Turó de l'home y Agu-

des del Montseny, desde aon baixa fins a S. Marsal. ^Roques del Montserrat (Salv.l); rasos

de Pegueray capal Pirineu (Csta.); vessant francesa de Núria; Valls d'Eyney de Llo(Compy.).

Vall de Carol, Carençà, sobre Setcases (Bub.). — Juliol-Agost.

410. = A. tenuifolia Crantz.

(paraula que s'hajormat del llatí tenuis, prim y
agut; per les seves fulles.)

Anual, arrel cònica, i-multicaule; troncs sim-

ples o ramificats, de 5-2o cm., glabres o pubescent-

glandulosos, ascendents o difusos, fulles linear-

alesnades, agudes, i-3-nerves, quan sÓ7i seques, y
fins 5-nerves a la base, les caulinars inferiors tan

o més llargues que'ls entrenusos; flors blanques,

en amples cimes bípares; pedicels caprlars, 2-3 ve-

gades més llargs que'l calze; sèpals lanceolato-

alesnats, 3-nerves, escariosos al marge; pètals

oblongs, més curts que'l calze, y a vegades nuls;

càpsula oblongo-cónica, de longitut variable; Ue-

vors xagrinades, canaliculades per l'esquena; planta molt polimorfa.

Rassa A. conferta Jord. — Flors en cimes denses, fasciculades; pedicels més

curts que'l calze, fora el de la flor alar terminal, que és més llarg; pètals molt

curts, 3-4 estams; càpsula oblonga, tan llarga com els sèpals.

P DUNENSis Rouy. — Planta de 2-5 cm., violada, dreta, ramificada desde la base,

paucirtora; sèpals y àpex dels pedicels, glandulosos.

Geografia. — Camps arenosos y arenys de rius y torrents, desd'el litoral fins al Pirineu,

estenenlse a les províncies de Lleyda y Girona. La |3 dunensis Rouy, a la platja de Castelló

d'Empuries (Llen.l).
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Cariofilies. G. 1 13. - Alsine.

41 1. = A. montana Fenzl.

{per la seva preferent habitació montaiiyenca.)

Anual, tronc de 1-6 cm., simple y menys fre-

qüentment ramificat; fulles graminiformes, molt

llargues, relativament a l'estatura de la planta

(i5-20 mm.), 7-nerves, pestanyoses, agudes, les su-

periors més llargues que les flors, aquestes en glo-

mèruls a.\ilars; sèpals lanceolats, aguts, 3-nerves,

glabres, albo-escariosos pel marge; pètals rudi-

mentaris; generalment 10 estams, iguals a la quar-

ta part del calze; càpsula poc més llarga que la

meitat dels sèpals; llevors subreniforme-globulo-

ses, breument tuberculoses.

Geografia. — Llocs arenoso-estèrils : turons pròxims a Barcelona, r., cap a la Bonanova
(Montserrat! ex Csta.). — Maig-Juny.

412. »A. fasciculata Mert. et Koch. — A.

Jacquini Koch.
(del llatí fasciculatus, de fascis, feix; per la seva

inflorescència; dedicada a Nicol. Jos. von Jac-

quin, autor de nombroses obres botàniques del se-

gle XVIII.)

Anual plurianual, mes sempre monocàrpica;

troncs de 5-25 cm., drets o ascendents, ríglts,

simples o ramificats; fulles alesnades, dretes, am-
plament escarioses a la base y trabades, 3-ner\'es;

flors en cimes denses, subfasciculiformes, formant

en conjunt una inflorescència racemiforme; pedi-

cels alars, més curts que les bracties. y tan poc

més llargs que' I cal^e; sèpals alesnats, acuminato-

cuspidats, albo-cartilaginosos, amb 1-2 ratlles verdes a l'esquena; pètals oblongs,

que tot lo més arriven a la tercera part dels sèpals; 10 estams; càpsula oblongo-

cónica, generalment més curta que'l calze; llevors reniformes, tuberculoses.

Subsp. A. ci.MÍFERA (Rouy) Cad. — Flors en c/»ies bipares, més clares y regu-

lars; pedicels alars, visiblement més curts que'l calze; sèpals alesnats, acuminats;

pètals ova/s, que arriven a les dos terceres parts dels sèpals; 10 estams, llevors

espinuloses.

Subsp. A. FuNKii (Jord.) Cad. — Pètals rudimentaris; 5 estams; càpsula poc

més llarga que la meitat del calze; tubèrculs de les llevors, curts y obtuses.

Geografia. — Boscos y pastures de terres arenoses a les monianyes : altures de Berga

(Grau! ex Csta.); valls dels Pirineus espanyols (Benth. ex Csta.); roques calices de Roca

Gallinera, aprop de Prats de Molló tVay.); Núria (Gaut.); Peguera, Organyà, Sopeira; Aran,

Andorra (Bub.); a la Vall d'Aràn (Csta.); Pirineu de l'Aragó (Losc! in Hb. Cad.). — Juny-

Agost.
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Cariofilies. G. 113. - Alsine.

La subsp. A. cimífera (Rouy) Cad. — A. Jacquini Wk. {Icones, tab. lxx, B) et Auctor.

CAT. OMNiuM (non K.och), és la única que havem observat al Bergadà y a Núria, a les matei-

xes parets del Santuari. Segurament que és l'especie de tot el Pirineu Oriental, aon l'indi-

ca Rouy, qui creu que probablement a ella s'han de referir totes les localitats espanyoles aon

s'ha citat la A. Jacquini Koch. També la planta de Loscos, avans mencionada, pertany,

indubtablement a aquesta última espècie.

La subsp. A. Funkii (Jord.) Cad., aprop de Barcelona (Funk.I ex Wk.).

A. mucronata

com el ca

4i3. = A. rostrata Koch.
Auct.

{del llatí rostratus, de rostrum, bèc; mucronatus,

de mucro, mucronis, punta; per la forma dels sè-

pals y fulles.)

Perenne, rizoma subllenyós, ramificat, planta

cespitosa, multicaule; troncs de 5-i5 cm., ascen-

dents, simples o ramificats, glabres; fulles alesna-

des, 3-nerves, rígides, dretes, agudes; flors en ci-

; mes bípares, terminals; pedicels quasi iguals al

calze y poc més llargs que les bracties, exceptuant

l'alar, que és el doble llarg dels sèpals; aquestos

són lanceolato-acuminaís, i-tierves, amplament es-

cariosos, desiguals; pètals oblongs, quasi tan llargs

l^e; càpsula ovoide, més curta que'ls sèpals; llevors tuberculoses.

Alsine roptrata.

Geografia. — Roques y pastures pedregoses de les monlanyes : Montseny y Montserrat

(Salv.l); montanya de Morens; altures de la Cerdanya CVay.); Núria (Puigg.l ex Csta.);

Prats de Molló, Carençà , Lló (Gaut.); al peu del Port de Benasque (Lap., Zett.). — Juliol-

Agost.

414. »A. Villarsii Mert. et Koch.

{dedicada a D. 'Villars, autor de la Histoire des

plantes du Dauphiné, 1788.)

Perenne, rizoma subllenyós multicaule; troncs

de 1-2 dm., ascendents; fulles linears, planes, 3-

nerves, les caulinars superiors més curtes que'ls

entrenusos; flors en cimes terminals pauciflores;

pedicels 2-4 vegades més llargs que'l calze; sèpals

lanceolats, 3-nerves, aguts, escariosos al marge;

pètals oblongs, obtusos, una vegada més llargs que

els sèpals; càpsula ovoide, quasi igual al calze; lle-

vors molt tuberculoses.

Geografia. — Roques calices, especialment dels Alps y Pirineus : Port de Benasque

(Timb., ex Wk. et Bub.); sobre Bielsa (Bub. Soul.l); Vall d'Eyne (Compy.). — Juliol-

Agost.
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Cariofilies. G. 1 13. - Alsine.

415. -A. verna Bartl.

{del llatí vernus, primaveral; per la època de la

jlorescencia.)

Perenne, rizoma subllenyós, multicaule; densa-

ment cespitosa; troncs de 5-io cm., prims, ascen-

dents, pubescentglandulosos; fulles linear-alesna-

des, acutiúscules, 3-nerves, rígides, dretes subar-

quejades, les caulinars molt més curtes que Is

entrenusos; flors en cimes terminals, ordinària-

ment irregulars; pedicels més llargs que les brac-

ties y que'l calze; sèpals ovato-lanceolats, aguts,

tots 3-nerves, escariosos al marge, glandulosos,

com també els pedicels; pètals ovats, arrodonits a

la base, ciirtament unguiculats, quasi iguals als sè-

pals; càpsula ovoide, poc més curta que'l calze; llavors xagrinades.

Geograjia. — Llocs pedregoses a les montanyes : rasos de Peguera; Coll de Jou; Nuria-

= Surroca (Csta.); Lló, Casianesa, Luchon (Bub.); Pon de Benasque (Zeit.). — Jul. -Agost.

416. = A. recurva Wahl.
(del llatí recurvus. recorvat; per la direcció de la

tnajor part de les Julles.)

Perenne, rizoma llenyós, ramificat, que pro-

duei.x una multitut de branquetes estèrils, amb
fulles imbricades y troncs flor/fers de 3-8 cm., as-

cendents, glabres a la base y pubescent-glandulo-

sos a la part superior, formant una maleta densa-

ment cespitosa; fulles linear-subprismàtiques, ob-

tuses, la major part recorvades; flors en cimes

terminals, i-3-flores; pedicels més llargs que les

bracties y que'l calze; sèpals ovato-lanceolats, acu-

minats, escariosos al marge, els esteriors S-y-ner-

ves; pètals ovats, contrets en ungla molt curta,

aproximadament tan llargs com els sèpals; càpsula ovoide, igual al calze, Uevors

xagrinades, brillants.

Geografia. — Pastures pedregoses de les altes montanyes : no escassa a la Vall de Núria

y Coll de Jou. = Setcases Osernl), fins a Camprodon (CarbóH; Requesens (Vay.); Peguera,

Port de Pallars (Bub.); Andorra, al Mont Canillo (Bourg.l in Hb. Cad.). — Juliol-Agost.
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FLORA DE CATALUNYA

1

Genre 1 14. - MOEHRINGIA L.

(Dedicat a Pau H. G. iMoehring, botànic alemany, autor del Hortus Proprius, 1736.)

Flors blanques, en cimes bípares + regulars; calze y corola pentàmers o tetrà-

mers; 5-io estams; 2-3 estils; càpsula ovoide o cònica, de dehiscencia valvar; val-

ves enteres, en nombre doble dels estils; Uevors amb carúncula al llumbrígol,

llises o puntejades; herbes de fulles linears o bé ovades.

f Plantes anuals; fulles ovades, 3-5-nerves; sèpals 3-nerves; càpsula 6-valva,

417. M. trinervia.

Plantes perennes; fulles linears, subenerves; sèpals i-3-nerves; càpsula

4-valva 2.

Fulles curtes, obtusiúscules, subenerves; flors pentàmeres,

418. M. polygonoides.

Fulles llargues, agudes, amb un nervi quasi imperceptible; flors tetràmeres,

419. M. muscosa.

417. = M. trinervia Clair. — Arenaria tri-

nervia L.

[format del llatí tri, que és tres, y nervus, el ner-

vi; aludint als tres nervis dels sèpals.) (i)

Anual, arrel prima, multicaule, troncs de 1-4 de-

címetres, pubescents, difusos; fulles ovades, agu-

des, primes, peciolades, pestanyoses, 3-5-nerves;

flors en cimes clares y fuUoses; pedicels filiformes,

molt llargs, y a la maturitat capbaixos; sèpals lan-

ceolats, acuminats, trinerves, amb el nervi del mitj

pestanyes, escariosos al marge; pètals trasovats,

molt més curts que' I cal^e, 10 estams; càpsula

ovoide, més curta que'Is sèpals, de/iiscent per 6

dents revoltes; llevors llises, Uuentes.

Subsp. M. PENTANDRA Gay.— Fulles solament pestanyoses al peciol; flors ordi-

nàriament apétales, amb 5 estams anterífers; nervis laterals dels sèpals apenes visi-

bles y semblant uninerves; llevors puntejades.

Geografia. — Boscos umbrosos; comuns el tipus y la subespecie a la cordillera superior

del Vallés, desde Montserrat a S. Llorenç del Munt y Montseny; Guilleries, Ribas y Que-

ralps. = La Cerdanya, Olot, Nostra Senyora del Mont, Sagaró, la Junquera (Vay.); Prats

de Molló, Montsech (Lleyda) (Bub.). — Abril-Juny.

(I) Aquesta formació is anòmala, puig que la clàssica llatina seria, M. tbinervis, com tenim Malcomia
BINKRTIS.
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Carioíïlies. G. 1 14. -Moeliringia.

418. = M. polygonoídes Mert. et Koch.
[derivació grega que significa : semblança de un

Polygonum.)

Perenne, troncs de 5-i5 cm., prims, ajeguts,

fluixament cespitosos; fulles linears, curtes, obtu-

siúscules, sense «erj'/s (i-3 nervis a la planta seca);

(loTspentàmeres, en cimes pauciflores (i-3 flors);

pedicels filiformes, 1-2 vegades més llargs que'l

calze; scpals ovato-lanceolats, obtusos, i-nerves,

però 3-nerves quan secs, amplament escarlosos al

marge; pètals obtusos, jpoc més llargs que'hsèpals,

10 estams; càpsula 4-vaha•, llevors puntejades;

carúncula petita, arrugada, ficada a l'escotadura.

Geografia. — Pastures rocoses de les altes montanyes : a l'estrem de la Vall de Carençà;

altures de Cosiabona (Compy.); Prats de Molló (Herb. Gay. sec. Gr. et G.). — Juliol-Agost.

419. = M. muscosa L.

{del llati muscosus, de museus, la molça; signifi-

cant aquí la semblança.)

Herba prima (i)

Perenne, troncs de i-3 dm., nombrosos, filifor-

mes, a la fi radicants, glabres, fulles estretament

linears, llargues, agudes, amb 1 nervi quasi imper-

ceptible; flors tetràmeres (a vegades alguna pen-

tàmera) en cimes pauciflores, terminals; pedicels

filiformes, molt més llargs que les bracties y que'l

calze; sèpals lanceolats, acuminats, i-nerves, am-
plament escariosos; pètals més llargs que'l calze;

8 estams; càpsula 4-valva; llevors llises, brillants,

amb la carúncula petita, ficada a l'escotadura.

Var. CATALiuNicA Sen. et Pau. — Troncs capilars; fulles el doble llargues, ci-

mes i-3-flores; pedicels 8-10 vegades més llargs que'l calze.

Geografia. — Roques y llocs humits de les montanyes : comú a Montserrat, a l'Ubach,

S. Llorenç del Munt, Montseny y Guillaries; bosc de Sagalés, al Bergadà; Ribas, Núria,

Olot el pass!m.= Montanya del Mont; Bassegoda tVay.); Prats de .Molló, Camprodon; Cadí;

Organyà (Bub.). La var. catalaunica Sen. et Pau, a les montanyes de Torelló y Es-

quirol, entre 400 y 1.200 m. (Senn.l). — Maig-Agost.

(I) Igual denominació s'aplica a la Potygala calcàrea, a la Silene Saxi/raga, Ilerniarias, cic.
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Genre 1 1 5 .
- ARENARIA L.

(Derivat del llatí arena, la sorra; per la estació de la major part de les espècies.

)

Flors blanques, rares vegades rosades, en cimes o glomèruls; calze y corola

pentàmers, y alguna vegada tetràmers; pètals enters o escotats, rares vegades nuls,

10 estams; 3 (excepcionalment 4-5) estils filiformes; càpsula quasi sempre ovoide,

dehiscent per tantes valves bífides com estils; llevors nombroses, reniformes, lu-

berculoses o xagrinades, sense carúncula; herbes primes, petites.

Càpsula cilíndrica, recta, molt més llarga que'I calze, dehiscent per 6 dents;

pètals albo-rosats; fulles ovato-lanceolades . 420. A. purpurascens.

Càpsula ovoide, poc o gens més llarga que'I calze, dehiscent per 6 valves

enteres per 3 bidentades; pètals blancs 2.

Plantes anuals o bienals, d'arrel cònica, prima 3.

Plantes perennes, de rizoma gruixut, llenyés 5.

Fulles ovato-acuminades; pedicels 1-2 vegades més llargs que'I calze; sèpals

aguts més llargs que la corola 421. A. serpyllifolia.

Fulles linear-lanceolades, pedicels 3-4 vegades més llargs que'I calze; sèpals

més curts que la corola 4.

Sèpals obIongo-lanceolats,acuminats, quasi plans; pètals oblongo-arrodonits

a l'àpex, apenes més llargs que'ls sèpals; anteres grogues; càpsula subcilín-

drica 422. A. modesta.

Sèpals ovato-oblongs, obtusos, molt cóncavos; pètals trasovato-elíptics, doble

llargs que'ls sèpals; anteres purpurines; càpsula ovoide 423. A. Loscosii.

Fulles coriacies, de nervi principal prominent, engruixides per les vores 6.

Fulles blanes, planes, no engruixides per les vores 9.

Fulles linears, verdes, rectes, aristades; flors solitàries en cimes 2-3-flores,

pètals una vegada més llargs que'I calze . . . 424. A. grandiflóra.

Fulles ovades o lanceolades, blanques pel marge; flors solitàries en glomè-

ruls terminals 7.

Fulles imbricades, 4-seriades, ovato-rodones, flors tetràmeres, solitàries;

sèpals nervoso-estriats 425. A. tetraquetra.

Fulles ni imbricades, ni 4-seriades; agudes, canaliculades, recorvades; flors

pentàmeres, en glomèruls terminals 8.

Fulles lanceolades, tan llargues com la meitat dels entrenusos; glomèruls

clars, de 5-8 flors 426. A. capitata.

Fulles ovato-acuminades, tan llargues com els entrenusos; glomèruls espes-

sos, multiflors 427. A. Querioídes.

8

305

39



PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. G. 1 15. - Arenaria.

Fulles alcsnades, híspides; sèpals acuminats, 3-5-nerves; llevors amb tubèr-

g < culs llargs 428. A. hispida.

Fulles ovades, lanccolades suborbiculars lO.

10

II

/ Scpals sense nervis; pcdúncols biflors; pètals tan llargs com cl calze o nuls;

)
llevors rugoses, plegades 429. A. biflóra.

Sèpals amb i ó 3-5 nervis; pètals més llargs que'l calze; llevors tubcrcu-

loscs II.

1' Fulles lanceolades, i-nerves; flors grans; sèpals i-nerves; pètals 1-2 vegades

I
més llargs que'l calze 430. A. montana.

j Fulles ovades, 3-G-nerves, pestanyoses; flors i)etites; sèpals 3-5-nerves; pètals

( poc més llargs que'l calze 431. A. ciliata.

420. = A. purpurascens Ram.
(liel llatí purpurascere, pencire el color de la por-
pra; pel color dels pèlals.)

Perenne, rizoma llenyós, que produeix moltes

branques, les unes estèrils, terminades en rosetó,

y les altres floríferes, de 4-10 cm., totes ajegudes y
escamoses a la part inferior, fulloses y pubescents

a la superior; fulles eliptico-lanceoladcs, agudes,

glabres, i-neri>es, breument trabades, les caulinars

superiors distants; flors grans, albo-rosades, soli-

tàries o en cimes pauciflores; pediccls pubescents,

iguals al calze; bracties de marge escariós; sèpals

lanceolats, aguts, 3-5-Jierpes, glabres, escariosos

pel marge; pètals trasovats, el doble llargs que'l

cal^e; csLpsulsi cilíndrica, dreta, lluenta, mohcxscvta, de/iiscent per 6 dents; llevors

compresso-globuloses, fosques.

Geografia.— Roques de la regió alpina : general a la part elevada dels Pirineus centrals,

fins a les neus de la Maladetta (Csta.l; port de Tredòs
(Lap.); de Pallars, Forqueta; Pcüablanca, vall de Be-
nasque (Bub."); abundant a Castanesa y Bassibó i,Bub.,

Losc); port de la Picada ^Zelt."l; de Benasque (Llen.!);

Pirineus orientals (Csta.); valls d'Eyne y de Lló^Compy.
Gr. et G.); fissures de les roques, desdc la vall d'Eyne al

pic de Anie (Rouy). — Juliol-Agost.

42 1 . = A. serpyllifolia L.

{del greco-llatí serpyllum, cl sèrpol; per la sem-

blança de les fulles.)

Anual, arrel cònica, prima; troncs nombrosos,

de 5-25 cm., ascendents, ramificats, pubescents;

fulles ovades, acuminades, sentades, i-ner%'es, pes-

ianyoses; flors blanques, petites, en cimes bípares.
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folioses y apanotxades; pedicels filitormes, 1-2 vegades més llargs que'l calze; sè-

pals desiguals, lanceolato-acuminats, 3-nerves, escariosos al marge; pètals iguals

a la meitat dels sèpals; càpsula coriacia, ovoido-ventruda, aciiminada, tan o més

llarga que'l calze; llevors reniforme-globuloses, marcadament xagrinades.

Geografia. — Terres arenoses y pedregoses : general per tot el país, desd'el litoral fins a

Bagà, Ribas y Queralps.

422. = A. modesta Duf.
{del llati modestos, moderat, pel seu escàs desen-

rotllo.)

Atiual, arrel cònica, prima; tronc de 5-i3 cm.,

dret, molt ramificat desde la base, pubescent,

glandulós; fulles linear-lanceolades, agudes, pla-

nes, uninerves; flors blanques, petites, en cimes

bípares, regulars; pedicels subcapilars, els fructí-

fers terminals 5-6 vegades 7nés llargs que'l cal^e,

drets o bé oberts; sèpals oblongo-lanceolats, acumi-

nats, quasi plans, amb 3 nervis poc marcats; pè-

tals oblongs, arrodonits a l'àpex, apenes més llargs

que'ls sèpals; anteres grogues; càpsula subcilindri-

ca, un poc exserta; llevors ambtubércolsobtusos.

Geografia. — Llocs àrits y pedregosos : indubtablement als confins de Catalunya amb
Aragó y Valencià; Organyà, a Tresponts (Coste, in Hb. Sen.l); Pirineus orientals (Rouy).

—

Abril-Juliol.

Arenaria modesta

423. = A. Loscosii Tex.— A. modesta var.
Assoana Losc. et Pardo. — A. Conimbri=
censis Aut. cat. (non Brot).
{dedicada al botànic aragonès F. Loscos.)

Anual, arrel cònica, prima, multicaule; troncs

drets ascendents, glanduloso-viscoso-pubescents,

virido-cendrosos, com tota la planta; fuUes-lan-

ceolato-linears, agudes, pestanyoses, uninerves,

molt més curtes que'ls entrenusos; flors blanques,

en cimes bípares, generalment regulars; pedicels

filiformes, els fructífers terminals 3-4 vegades més
llargs que'l calze; sèpals ovato-oblongs, obtusos,

escariosos al marge; pètals oblongs, el doble llargs

dels sèpals, anteres purpurines; càpsula ovoide,

una tercera part més llarga que'l calze, dehiscent per 6 dents; llevors petites, ne-

gres, mates, reniformes, amb tubércols aguts.

Geografia. — Llocs arenosos y pedregosos d'una gran part del país : desd'el litoral, se-

guint els arenys del Llobregat y del Besòs, als turons del Vallés, S. Llorenç del Munt;

Montserrat; Bages y Bergadà; plana d'Ancosa, cap a S. Magí; al cim del Montsant. ^ Vich

(Masf.); Prats de Llussanés (,Vay.). — Abril-Juliol.

Arenaria Loscosii
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424. A. grandiflóra All.

{seguint la analogia del llati muliinórus; grandi-

flóra, de grandis, y flos, floris, deflors grans; per

la major magnitut de les flors.)

Perenne, de rizoma llenyós, cespitosa, multicau-

le; troncs de 5-i3 cm., ascendents, ramificats, els

uns estèrils, molt fuUosos y glabres, y els altres

florífers y superiorment pubescents; fulles linears,

verdes, rectes, aristades, i-nerves, engruixides pel

marge, glabres o poc pestanyoses a la base; flors

blanques, solitàries o en cimes pauciflores termi-

nals; pedicels 3-6 vegades més llargs que'l calze,

pubescent-glandulosos; sèpals ovato-lanceolats.

aristats, amb el nervi principal prominent; pètals oblongs, 1-2 vegades tnés llargs

qiic'ls sèpals; càpsula ovoide, una mica exserta; llevors grossetes, negres, mates,

reniformes, tuberculoses.

Geografia. — Roques y pastures seques de les montanyes : rasos de Peguera; Coll de

Jou; Núria. = Al cim de Surroca i^Csta.); del Menteixo a la Conca de Tremp (Font!); Prats

de Molló (,Gaut.); vall d'Aràn (,Bub.); Port de Benasque (Zett.). — Juliol-Agost.

425. = A. tetraquetra L. — |3 pyrenaica

Boiss., o var. uniflóra Gay.

{del grec Teipa, que, en composició és quatre; y del

//íj/;' quetrus, que, radicalment, significa punxa

punta; per les fulles imbricato-f-seriades.)

Perenne, rizoma llenyós, que produeix nombro-

sos troncs curtíssims (1-2 cm.), apretats, fullosos

fins a l'àpex y densament cespitosos; fulles petites,

ovoides, obtuses, imbricades, 4-seriades, coriàcies,

glabres, i-nerves, breument pestanyoses a la base,

còncaves pel anvers, circuides d'un nervi blanc y
gruixut, recorvades; flors blanques, solitàries, ter-

minals, tetràmeres y polígames, o pentàmeres y

hermafrodites, sentadesy rodejades de fulles bracteiformes; sèpals coriacis, oblon-

go-lanceolats, obtusos o bé obtusiúscols, 3-5-nerves, escarioso-pestanyosos al mar-

ge; pètals lanceolato-espatulats, un poc més llargs que'ls sèpals; 8 estams; càpsula

oblonga, de 6 dents, igual al calze; llevors reniformes, tuberculoses.

P PYRENAICA Boiss. — Flors tetràmeres y polígames.

Geografia. — Pedruscam de la regió alpina dels Pirineus : Vall d'Kyne, r. r. (Gaut.);

Castanesa; port de la Picada; Benasque, Maladetia (Csta.); Peüablanca (,Zeit., Bub., Paul);

port de Portilló (Lap.V, Ruda (C. et S.)

La var. és l'única que's troba al Pirineu central (.Zeit.). — Juliol-Agost.
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426. » A. capitata Lamk.— A. tetraquetra

a legítima Gr. et G. — A. tetraquetra \i ag»

gregata Gay.— A. tetraquetra auct. cataL

(del llatí capilatus, de caput, capitis, el cap; per la

seva injlorescencia).

Perenne, rizoma llenyós, que produeix nombro-
sos troncs Horífers, simples, rectes, drets o ascen-

dents, de 4-14 cm., pubescents, molt fullosos a la

base, els quals troncs van barrejats amb alguns

estèrils, molt més curts, y fullosos fins a l'àpex;

fulles lanceolades, coriàcies, agudes, canalicula-

des, carenades, recorvades, les inferiors imbrica-

des y les superiors tan llargues com la meitat dels

entrenusos; flors blanques, pentàmeres, en glomèruls terminals, dats, de 5-8 flors,

rodejats de bracties coriàcies y agudes, com els sèpals, que son lanceolato-alesnats,

3-nerves, pètals oblongs, la meitat més llargs que'ls sèpals; càpsula oblonga, tan

llarga com el calze, de 6 dents; lievors reniformes, tuberculoses.

Geograjia. — Terres calices àrides : Espunyola, aprop de Berga (Puj. Cl); al Miracle

(MarcetP; Espluga de Francolí (Llen.!); Collsacabra (Masf., M.!); Pont de Suert, Tremp,
Organyà, Solsona, Andorra (Bub.); part occidental de Catalunya, desde'l Montsant y Prio-

rat a la Segarra, pujant a Sopeira, Pont de Suert y Vilaller (Csta.); també a la part oriental

com Puigsacau y Tabertet, de les Guilleríes (Vay.). — Juny-Juliol.

427. = A. Querioídes Pourr.

{de Queria, genre dedicat al botànic català Quer,

y el grec ei&óc;, forma, per la semblança amb aque-

lla Paroniquiàcia.)

Perenne, rizoma llenyós, que produeix nombro-
sos troncs, difusos, ramificats, ascendents, de

3-12 cm., els uns estèrils, més curts, y altres ílorí-

fers, pubescents; fulles inferiors aproximades, ova-

to-lanceolades,acuminato-cuspidades, les caulinars

amplamen tovades, falcato-recorvades, terminades

en punta rígida, tan llargues com els entrenusos,

o menys, totes engruixides al marge, y de raquis

prominent; flors bla>iques, en glomèruls terminals

densos, multiflors; bracties y sèpals ovato-lanceolats, punxant s, escariosos al mar-
ge y nervoso-estriats; pètals espatulats y el doble llargs que'l calze; càpsula ovoi-

de, més curta que'ls sèpals.

Geografia. — Rasos de Peguera, sobre la roca de l'Uró, cap al pic d'Estela, 26 de Juliol

de igoS legimus. = Bosc de Ginebret, aprop de Berga (Puj. Cl). — Juliol-Agost.

N.B. — Sembla idèntica a la de l'Escorial (loco classico) remesa per Pau. Com la planta recollida estaba en

flor, no podem consignar els caràcters de les lievors, que tampoc descriu Cutanda {Flora de Madrid y su pro-

vincià, 187).
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428. A. híspida L.

(del llatí hispidus, erissal; pel foment dels troncs

yfulles.)

Vit'às, rizoma subllenyós; troncs nombrosos,

de 1-2 dm., difusos, ascendents, híspits, glandulo-

sos a l'àpex; fulles linear-alesnades , hispides,

i-nerves, recorvades; flors blanques, en cimes bí-

pares, pauciflores; pedicels filiformes,glandulosos,

2-4 vegades més llargs que'l calze; sèpals lanceo-

lato-acuminats, 3-5-nerves, amb el raquis promi-

nent; pètals oblongo-cuneiformes, un poc més
llargs que'ls sèpals; càpsula ovoide, un poc exserta;

llevors tuberculoses, amb els tubércols llargs y
prominents.

Geografia. — Roques y arenes calcàries : Costabona (Lap., Compy.); Pla Guillem; Cam-
bradases; Bcnasque (Lap.); a Catalunya (Csta.); esclusivament francesa (Rouy, lli, 244). —
Maig-Juliol.

429. -A. biflóra L.

(format com multiflorus, de bis : dugués vegades,
dos. y flos, lloris, la flor; per les seves flors gemi-
nades.)

Perenne, troncs llargs, ajeguts, ramificats, amb
les branques floríferes curtes, fulloses, y amb du-

gués flors; fulles amplament ovades o suborbicu-

lars, sense nervis, atenuades en un peciol ample,

curt y pestanyós, glabres, més llargues que'ls en-

trenusos; flors blanques, geminades; pedicels tan

llargs com el calze; sèpals ovais, aguts, enerves;

pètals ovato-cutieiformes, enters, tan llargs com
el calze y a vegades nuls; 4-3 estils; càpsula sub-

globulosa, una mica exserta, dehiscent per G-8-10

dents; llevors rugoso-plegades.

Geografia. — Pedruscam de les altes montanyes :

altures de les valls d'Eyne y de Lló (Compy.) y del Ca-
rol (Hb. Pourr. ex Caut.); Madràs, vall d'Eyne (Lap.).

— Juliol-Seiembre.

N.B.— Gr. etG.,Coste y Rouy la refereixea als Alps del Deltinat.

430. = A. montana L.

(del llatí montanus, de móns, montis, la munta-

nya; per la seva preferent habitació.)

Sinonímia. — Cast., ala de mosca muerta.

Perenne, rizoma estolonífer, amb branques llar-

gues, estèrils y troncs florífers de i-3 dm., difu-

sos, ajeguts, ascendents per l'àpex a la florescen-
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eia, pubescents, no glandulosos; fulles lanceolades, acuminades, i-nerves, breu-

ment pestanyoses y pubèrules; flors blanques, grans, en cimes pauciflores; pedicels

1-3 vegades més llargs que'l calze, molt pubescents, reflexes després de la flores-

cencia; sèpals ofato-lanceolats, aguts, mucronats, i-nerves, els interiors estretament

cscariosos al marge; pètals amples, trasovats, 1-2 vegades més llargs que'l calze;

càpsula ovoido-subglobulosa, tan llarga com el calze, dehiscent per 3 valves biden-

tades; llevors grosses, tuberculoses.

Geografia. — Costes, boscos y landes : La Presta, Pla Guillem (Compy.); Canigó (Lap.,

Gaut., Oliver, ex Rouy). — Maig-Juliol.

431.— A. ciliata L.

(del llatí ciliatus, de cilium, pestanya; per les fu-

lles pestanyoses.)

Vtpàs, rizoma subllenyós, amb nombroses bran-

ques estèrils y troncs flon'fers de 1-2 dm., difusos,

cespitosos, ascendents, pubescents fins a l'àpex,

fulles ovades y obtuses, o lanceolades y agudes,

atenuades a la base, o breument peciolades, mul-

tinerves, pestanyoses; flors blanques, petites, en

cimes bípares; pedicels de longitut molt variable,

però més llargs que'l calze; sèpals ovato-lanceo-

lais, aguts, 3-6-nerves; pètals ovato-oblongs, una

tercera part més llargs que'ls sèpals; càpsula ovoi-

de, igual al calze, dehiscent per 6 dents; llevors reniformes, tuberculoses.

a genuïna Rouy.— Fulles ovades, obtuses, subsessils; cimes S-y-flores; pedicels

1-3 vegades més llargs que'l calze.

|3 LONGiPES Rouy. — Fulles oblongo-lanceolades, agudes; cimes S-y-flores; pedi-

cels 3-6 vegades més llargs que'l calze.

Geografia. — Roques y pastures de les altes inontanyes : Colldejou, al Cadí. = Abun-
dant a la Maladetta, port de Viella (Salv.!, Lap., Csta.); de Salau y de la Forqueta (Bub.);

Tredòs (.Llen.l) y en general als alts Pirineus (^Csta.). — Juliol-Agost.

N. B. — La plania del Cadí correspon a la p longipes Houy. y la de Tredòs a la a genuina del propi A.
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Gen re 1 16. - STELLARIA L.

(Derivat de slellaris , de stelta, estel; pels seus pètals bifits y estesos, de forma estrellada.)

Klors blanques, en cimes bíparcs terminals; 5 sèpals; 5 pètals bifits o bipartits,

rares vegades nuls; 10 estams, rarament 2-5; 3 estils filiformes; càpsula deliiscent

per 6 valves fondes y enteres; llevors nombroses, comprimides y tuberculoses;

herbes anuals o perennes, de fulles glabres y freqüentment pestanyoses a la base.

( Tronc cilíndric; fulles inferiors ovato-cordiformes, pecioiades ... 2.

( Tronc quadrangular; fulles lanceolades o linears, sentadcs o trabades. 3.

/ Sèpals aguts; pètals 1-2 vegades més llargs que'ls sèpals; pedúncols 5-8 ve-

gades més llargs que'l calze; tronc pubescent; fulles acuminades,

432. St. némorum.

(Sèpals obtusos; pètals iguals als sèpals, o més curts; pedúncols 1-2 vegades

més llargs que'l calze; tronc amb una línea de pèls blancs alternant a cada

entrenús; fulles agudes 433- St. media.

( Fulles trabades, lanceolato-acuminades; bracties herbàcies; flors grans; pè-

3? tals 1-2 vegades més llargs que'l calze 434. St. holostea.

( Fulles sentades, agudes; bracties escarioses 4.

/ Fulles linear-lanceolades; bracties pestanyoses; pètals tan o més llargs que

i els sèpals, amb els lòbuls convergents; càpsula més llarga que'l calze,

^
435. St. gramínea.

Fulles ovato-oblongues; bracties no pestanyoses; pètals més curts que'ls

sèpals, amb els lòbuls divergents; càpsula tan llarga com el calze,

436. St. uliginosa.

432. = St. némorum L.

[de nemus. némoris, el bosc; per la seva estació.)

Si?iommia. — Cast. Hiedra pamplina.

Perenne, rizoma amb llargs estolons subterranis,

radicants; troncscilíndrics, de 2-5 dm., llargament

radicants y a/ils a la base, després ascendents,

fuUosos y pubescents; fulles ovato-cordiformes,

acuminades, primes, pestanyoses, les inferiors amb
peciol quasi tan llarg com el llim, les superiors

subsessils; flors grans, en cimes terminals, clares,

pauciílores; pedicels filiformes, 5-8 vegades més

llargs que'l calze, pubescent-glandulós; bracties

herbàcies; sèpals lanceolats, aguts, pubescents, es-

cariosos al marge; pètals bipartits, de lòbuls linears, divergents, 1-2 vegades més
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llargs que'ls sèpals; lo estams; càpsula cilíndrica, quasi una vegada més llarga

quc'I calze; llevors reniforme-orbiculars, cubertes de tubércols llargs y aguts.

Geografia. — Boscos humits de les montanyes : aprop de Berga (Grau!); Ribas; Que-
ralps; Pialraver; Cabrera; Collsacabra; Camprodon (Vay.); vall d'Aràn, cap a Viella (Csta.l;

Artigas de Lin (Zett.) y de Viella, Montgarri (Llen.!). — Juny-Agost.

stellaria media.

433. = St. media Vill.

(ife/ //aíí' medius, a, um, intermediari; entremitj;

perquè la magnitut dels pètals, mes que la de la

planta, està compresa entre la dels d'altres espè-

cies.)

Sinonímia. — Pica-gallina, picapoli, burrissol,

murrons; cast., pamplina, p. de canarios, hierba

gallina, pajarera; /?•., mouron des oiseaux, mors-

geline; it., centonchio, centoncolo, paperina, bu-

dellina; anglès, chickweed; al., Augentrostgras.

Anual o perennant , troncs nombrosos, cilín-

drics, de 1-4 dm., difusos, ajeguts o ascendents,

amb una Unia de pèls blancs que alternen en cada

entrenús; fulles ovades o eliptiques, les inferiors

llargament peciolades y freqüentment subcordiformes, agudes, glabres, de peciol

pestanyós; flors petites, en cimes folioses, pauciflores, terminals; pedicels filifor-

mes, 1-8 vegades més llargs que'l calze, pubescents; bracties herbàcies; sèpals

oblongs, obtusos; pètals bipartits, més curts que'ls sèpals, a vegades nuls; 2-10 es-

tams; estils llargs; càpsula ovoide, ordinàriament un poc exserta; llevors lenti-

culars, tuberculoses; planta molt polimorfa.

i3 MAJOR Roch. — Troncs de 3-6 dm.; fulles de 2-3 cm.; loestams; pètals iguals

al calze.

Subsp. S. CuPANiANA Nyman. — Tronc robust, pubescent; fulles de la part

mitja y superior grans, totes cobertes de petites papiles; pedúncols y sèpals den-

sament pubescent-glandulosos; pètals iguals al calze més llargs.

Geografia. — Comunissima per terres cultivades, desde la costa al Pirineu.— La |3 major
K.och, & LATiFOLiA DC, a S. Hilari y Montsoli (Vay.,

Cad.), Cadaqués (Trem.); la subsp. S. Cupaniana Ny-
man.— S. MEDIA var. Cupaniana Rouy, al barranc de S.

Genis del Tibidabo (Sen.!). Floreix quasi tot l'any.

434. = St. Holóstea L.

(paraula formada de dugués gregues &\oc, tot, y
úoTÉov, òs; per anttfrasis, aplicat a una planta de

escassa consistència.)

Sinonímia. — Rébula; cast., estrellada.

Perenne, rizoma cundidor , troncs de 2-3 dm.,

quadrangulars, ascendents, trencadissos, glabres-

cents; fulles lanceolato-acuminades , trabades, sub-

coriàcies, pestanyoso-escabroses al marge y nervi

principal, les inferiors reflexes; flors grans, en
stellaria Holóstea.

40
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cimes bípares, terminals, multiflores però clares; hractics herbàcies; pedicels fili-

formcs, 3-6 vegades mes llargs que'l calze, sèpals lanceolats, aguts, subenervcs,

V un poc escariosos al marge; pèi&h bipartits, íic lòbuls acostats, 1-2 vegades més

llargs que'ls sèpals; càpsula subglobulosa, igual al calze; Uevors xagrinades per les

cares, y tuberculoses per l'esquena.

Geografia. — Vores de torrents y llocs selvosos ombrívols: desde Montserrat, S. Llorens

del Munt, Vidrcras; Montseny, S. Hilari, a Ribas, Queralps, Bagà et alibi. — Maig-Juliol.

Stellaria graminea.

435. = St. graminea L.

(//íjíi'gramineus, de gramen, graminis, el gram;

per la semblança de les seves fulles amb les d'una

graminia.)
Vivaç, rizoma cundidor; troncs de 3-6 dm., qua-

drangulars, prims, radicantsala base, estesos, di-

fusos, glabres y glaucescents; fulles linear-lanceo-

lades bé oblongues, agudes, sentades, membrano-

ses, pestanyoses a la base, glabres; flors petites,

en cimes bípares terminals, multiflores, clares y

apanotxades; hracúes escarioso-pesianyoses; pedi-

cels capilars, 2-6 vegades més llargs que'ls sèpals,

que són lanceolats, aguts, 3-nerves, escariosos al

marge; pètals bipartits, amb els lòbuls convergents,

tan més llargs que'ls sèpals; càpsula oblonga, d'un terç mes llarga que'l calze;

Uevors plicato-rugoses.

Geografia. — Boscos, torrenteres y llocs herbosos y ombrivols: Montseny, desde Santa

Fe fins a les Agudes; S. Hilari, Montsoli y Guilleries; Ribas, Queralps y Núria. = Platra-

ver (Vay.); La Sellera (Cod. I); Camprodon, Setcases, Molló (Bub.); Vall d'Aràn, comú als

prats inferiors (Zett.); Tredòs (Llen.l). — Juliol-Agost.

436. = St. uliginosa Murr. — St. aquàtica
Poll.
{del llatí uliginosus. de uli'go; humit, pantanós; y
aquàtica; per la seva estació.)

Anual, bienal o perenne \ troncs nombrosos, de

1-4 dm., quadrangulars, prims, difusos, glabres;

fulles ovato-oblongues o lanceolato-linears, agudes

o bé obtusiúscules, membranoses, pestanyoses a

la base; flors |)etites, en cimes laterals y terminals,

pauciflores; bracties escarioses, no pestanyoses;

pedicels 4; claviformes, freqüentment oberts o

refractats, 2-3 vegades més llargs que'l calze;

sèpals lanceolats , aguts bé obtusiúsculs, 3-ner-

ves, pestanyosos al marge; pètals bipartits, de

lòbuls divergents, molt més curts que'ls sèpals, a vegades total o parcialment

abortats; càpsula ovoide, igual al calze; Uevors xagrinades.

Geografia. — Aiguamolls, reguerols, fontsy demés llocs humits; Montseny, San Hilari,

Montsoli, Queralps, Núria. = Rocabruna , Molló, La Cerdanya , Salinas e/ a/)6í; Santes

Creus, Viladrau (Vay.l; Riera d'Osor (Cod.); abundant aprop de Luchon (Zeu.); Lis

(Llen.l). — Juliol-Agost.
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Genre 1 17. - HOLOSTEUM L.

(Del grec oXo^, iot, y óoieov, òs; diuen que per anlífrasis, per la manca de consistència de

la planta.) (1)

Flors blanques o rosades, petites, en fascículs terminals (2); pedicels refractats,

després de la tlorescencia, y a la fi drets; bracties petites, escarioses; 5 sèpals lan-

ceolats; 5 pètals enters o denticulats, més llargs que'l calze; 3-5, rarament 10, es-

tams; 3 estils; càpsula cilíndrica, més llarga que'l calze, dehiscent per 6 dents

revoltes, enteres; Uevors petites, concavo-convexes, amb una cresta a la cara còn-

cava, finament tuberculoses; herbes anuals; troncs de b-20 cm., amb 1-2 parells

de fulles, glaucs, pubescent-glandulosos; fulles oblongues, les inferiors atenuades

en peciol, formant rosetó, les caulinars sentades trabades.

437. • H. umbellatum L.

(del llatí umheWa, diminutiu de umbra; parasol;

aluditit a la seva aparent inflorescència.)

Geografia. — Terres arenoses o pedregoses: al cim de

.S. Llorenç del Munt, y de Gardeny, aprop de Lleyda.=
Alguna que altra vegada a les muralles o camps estèrils

del litoral (Csta.); aprop de Prats de Rey (Puigg.l); al

Miracle (Marcet); Vich (Masf.); Olot; Prats de Llussa-

nés, Guilleries, Amer, Tosas, Ribas, Puigcerdà y la

Cerdanya (Vay.); Llorà (Cod. I); Montanyes de la Cenia

(Llen.l). — Abril-Maig.

( 1 ) òXócteov de Dioscorides, és segons sembla, un plantatge, y holosteuh una espècie d'herba, en Mini.

(2) Veriíablement són fascículs y no umbeles, com diuen els autors y expressa el seu nom especfyïc, puig
quc's tracta d'una inflorescència definida.
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Genre 1 18. - CERASTIUM L.

(Derivat de xEpúaTuc;; de xépa;;, banyut; per la forma de la càpsula.

1

Flors blanques, en cimes bípares, rarament solitàries; calze y corola pentàmers,

poquíssimes vegades tetràmers; pètals generalment bífits o bidentats; per lo comú
10 estams y 5 estils; càpsula cilíndrica o conoide, recta o encorvada, dehiscent per

un nombre de dents doble del d'estils; herbes anuals o perennes, poc elevades

y generalment pubescents.

I

4 sèpals, 4 pètals enters o subescotats; 4 estams; 4 estils; càpsula inclosa,

dehiscent per 8 dents 438. C. quaternellum.

5 sèpals, 5 pètals bífits o bidentats; 3-3 estils; càpsula exserta, dehiscent per

6 ó 10 dents 2.

3-4 estils; càpsula dehiscent per 6 dents obtuses, esteses; sèpals obtusos;

pètals bífits, trasovats; troncs radicants .... 439. C trigynum.

5 estils; càpsula dehiscent per 10 dents 3.

Càpsula amb les dents enroscades, després de la dehiscencia, planes pel

marge; pètals més curts que'l calze, bífits; fulles un poc carnoses, trabades,

440. C. perfoliatum.

Càpsula amb les dents dretes subobertes, quasi sempre revoltes pel

marge 4.

Plantes anuals; pètals iguals als sèpals o més curts 5.

Plantes perennes; pètals més llargs que'ls sèpals 8.

Ungla dels pètals o filaments estaminals pestanyosos; sèpals barbuts a l'àpex;

bracties herbàcies 6.

Ungla dels pètals y filaments estaminals glabres 7.

Filaments estaminals glabres; flors en glomeruls densos; pedicels més curts

que'l calze; plantes piloso-glanduloses. . . . 441. C. glomeratum.

Filaments estaminals pestanyosos; flors en cimes clares; pedicels més llargs

que'l calze, plantes erissades 442. C. brachypetalum.

Bracties y sèpals amplament escariosos al marge y àpex; pedicels 2-4 vega-

des més llargs que'l calze; pètals més curts que'ls sèpals, 5, rarament

10, estams 443. C. semidecandrum.

Bracties y sèpals herbacis o estretament escariosos; pedicels poc més llargs

que'l calze; pètals quasi tan llargs com els sèpals o més,

444. C. púmilum.
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/ Flors en cimes bípares, multiílores; pètals poc més llargs que'ls sèpals; càp-

l sula el doble llarga que'l calze; fulles ovades o elíptiques,

8 ) 445- C. triviale.

(Flors solitàries o en cimes pauciflores; pètals generalment 1-3 vegades més

llargs que'l calze 9-

/ Pètals poc més llargs que'ls sèpals, pestanyosos a la base, com també els

[ filaments estaminals; càpsula ovoido-oblonga, recta,

n ' 446. C. pyrenaicum.

/ Pètals 1-3 vegades més llargs que'ls sèpals, no pestanyosos, com tampoc els

I filaments estaminals; càpsula cilíndrica, encorvada 10.

10

/ Bracties herbàcies, les superiors estretament escarioses; pètals trasovato-

i cuneiformes, una vegada més llargs que'ls sèpals, bífits amb els lòbuls

]
estrets, oblongs; fulles ovades, bé oblongues. . . 447. C. alpinum.

Bracties amplament escarioses; pètals obcordats, i-3 vegades més llargs que

els sèpals, bífits, amb els lòbuls amples, ovats; fulles ovato-oblongues o

\^
lanceolato-linears 448. C. arvense.

438. = C. quaternellum FenzL — C. erec=
tum Coss. et Germ.— C. glaucum Gr.—
Moenchia erecta Gaertn.
{neollatí quaternellus, equivalent a quaternarius;

pei' la disposició dels òrgans florals que és de 4 en

4; erectus, dret; per la direcció dels troncs; glau-

cus, pel color vert blavenc de la planta; Moenchia,

dedicat a Conrad Mcench, autor de la Flora de

Marburg, 1794.)

Anual, arrel prima, troncs de b-\2 cm., drets,

prims, glabres, glaucs, simples o un poc ramifi-

cats; fulles inferiors atenuades en peciol, linears,

les caulinars sentades, lanceolades, erectes, totes

agudes; flors petites, en cimes terminals llarga-

ment pedunculades; bracties escarioses al marge; 4 sèpals lanceolats, aguts, uni-

nerves, amplament escariosos en tota la part superior; 4 pètals enters o subesco-

tats, la meitat més curts que'ls sèpals; 4 estams; 4 estils opositisèpals; càpsula

oblonga, recta, inclosa, dehiscent per 8 dents, dretes y revoltes per les vores; Ile-

vors molt petites, reniformes, tubercuioses.

Geograjia. — Marges dels camps y vores de camins en terres arenoses: Vidreras y estri-

bacions orientals del Montseny. = La Sellera (Cod. I); Sta. Coloma de Farnés, Santas Creus,

S. flilari, Montsolí, Vilanova de Sau; l'la de les Arenes; Paní, Puigalt (Vay.); S. Feliu de

Guíxols (Trem.); Vich, r. (Masf.); Llagostera, Taradell (Puigg.). — Abril-Maig.

Cerasllum quaternellum
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C. trigynum Vill. — C. refractum439-

I
AU.
(forma grega de Tpi = Tpelí, y ^ovií, orguen feme-

ní ; pel fruit compost generalment de 3 pistils; re-

fractus, trencat ; pels pedicels reflexes després de

la floració.)

Perenne, troncs de 5-i2 cm., cespitosos, radi-

cants, glabres; fulles oblongues o lanceolades, ob-

tusiúscules, un poc carnoses, glabres; flors gran-

detes, en cimes i-5-flores terminals; pedicels i-3

vegades més llargs que'l calze, pubescent-glandu-

losos, reflexes després de la floració; bracties her-

bàcies; sèpals oblongs, obíusos, estretament esca-

riosos; pètals obcordats, bifits, una vegada més

llargs que'Is sèpals; 3-4 estils; càpsula oblonga, recta, una vegada més llarga que'l

ca\ze, dehiscent, per 6-8 dents obtuses, ah fi esteses; llevors subreniformes, tu-

berculoses.

CeraBtium trigynum.

Geografia. — Boscos y llocs pedregoses de la regió alpina dels Pirineus: Núria a Coma
d'Eyne. = Coll de Núria, Val! d'Eyne, Carençà (Compy.); Coll de Setcases, Carençà; altu-

res de la Cerdanya (Vay.); Vall d'Eyne (Bub.); Castanesa (Lap., Csta.); Penablanca, Port

de Benasque, la Picada (Zett.). — Juliol-Agosl.

440. = C. perfoliatum L.

i
(forma Jieollatina, aplicada aquí impropriament

\ a les fulles trabades.)

Anual, arrel cònico-fibrosa, tronc de 1-4 dm.,

dret o ascendent, simple o ramificat desde la base,

estriat,/síi//òs, glabre y glauc, com tota la planta;

\
fulles inferiors lanceolades, més llargues que'Is

entrenusos, les caulinars oblongo-ovades, molt

distants y trabades formant tubu ventriit a la

base, subcarnoses, tuberculoses, amb el raquis ben

marcat, y clar com el marge; flors grans, en ci-

mes terminals pauciflores; pedicels 1-2 veg. més
.Ü!.'".*.'."."..''"'°."*'.".°! llargs que'l calze; bracties herbàcies, sèpals ovats,

obtusos, i-nerves, escariosos pel marge, pètals lan-

ceolats, bifits, amb els lòbuls aguts, més curts que'Is sèpals; càpsula cònica, recta,

el doble llarga que'l calze, dents curtes, a la fi enroscades, llevors reniformes, amb
tubèrculs aguts.

GeojTa/ía. — Camps cultivats; cami de Fraga (Csta.); principalmenl a l'Aragó (Salv.l);

comú al camps de Pefíarroya (Losc. et P.). — Maig.
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44i. = C. glomeratum Thuill. — C. visco-

sum L.

(format del verb llatí glomerare, apilar; aludint-

se a la seva inflorescència en densos glomèruls ter-

minals; viscosus, de viscum, el vesc; pels seus

troncs glandulosos)

.

Anual, tronc de 5-3o cm., dret o ascendent, ra-

mificat, piloso-glandulós, fulles ovades o el•líp-

tiques, les inferiors atenuades en peciol ample y

curt; les caulinars sentades, pestanyoso-eriçades,

flors petites, en glomèruls densos, terminals; pedi-

cels més curts que'l calze, bracties herbàcies; sè-

pals lanceolats, aguts, barbuts, com les bracties y

± escariosos al marge; pètals bijits, apenes tan

llargs com els sèpals; d'ungla peluda; filaments estaminals glabres; càpsula cilín-

drica, recta o subencorvada, i vegada més llarga que'l calze, Uevors triangular-

reniformes, granuloses.

Geografia. — Comú per terres arenoses: desde la costa al Pirineu. — Abril-Juny.

442. = C. brachypetalum Desp.

{del grec ppaxúí, curt, i T^éraXov, fulla; per la curtc-

dat relativa del seus pètals.)

Anual, tronc de 5-23 cm., dret, simple, prim,

eriçat de pèls blancs, aperto-ascendents, fulles ova-

des o el•líptiques, peludes, les inferiors subpeciola-

des, en rosetó clar, y les caulinars en nombre de

2-3 parells, sentades; florsjt?eíz7es,en cimes termi-

nals, pauciflores, pedicels fructífers 2-3 vegades

més llargs que'l calze, capbaixos y després cap-

drets, peluts, glandulosos; bracties herbàcies, bar-

budes, sèpals lanceolats, aguts, barbuts, piloso-

glandulosos, pètals bilobats, iguals als sèpals o més

curts, un poc pestanyosos a l'ungla; filaments es-

taminals llargament pestanyosos a la base; càpsula cilíndrica, encorvada a l'àpex,

quasi el doble llarga que'l calze, dehiscent per 10 dents obtuses, dretes, revoltes al

marge, Uevors subtriangulars, tuberculoses.

P GLANDULOsuM Fcnzl. — Planta piloso-glandulosa a la part superior.

Geografia. — Terres conresades o incultes: a I' Ubach, al peu de la Fonl de la Portella,

i5 Maig 1889 legi. = 0\o\, N." Senyora del Mont (Vay.); Ceret; S. Llorenç dels Cerdans

(Cotnpy.); Baix Aragó (Losc.l). — Maig.

La planta de l'Ubach correspon a la |3 glandulosum Fenzi.
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Cariofilies. G. ii8. -Ceràstium.

443. » C. semidecandrum L.

{del llatí semi -de semis-, la meitat; i del gtec í>Éxa

dèu, y avnp, àvbpóí, varó; aquí estam, orguen se-

xual masculí; aludint als estams ordinàriament en

nombre de cinc.)

Anual, troncs de 3-20 cm., drets, prims, simples

o ramificats a la base, piloso-glandulosos. fulles

el•líptiques o trasovades, obtuses, pubescent-pesta-

nyoses, les inferiors atenuades en peciol, les supe-

riors sentades; flors petites, en cimes pauciflores,

pcdicels fructífers refractats, 2-4 vegades més

llargs que'l calze, bracties y sèpals amplament es-

ca7•iosos al marge y àpex; pètals bidentats, més

curts que I cal ^e, amb l'ungla glabra, estams 3 ò

10, filaments glabres, càpsula cilíndrica, quasi el doble llarga que'l calze, dehis-

cent per 10 dents dretes, revoltes pel marge, llcvors molt petites, xagrinades.

Geograjia. — Camps y llocs arenosos: Tarrassa; litoral del Prat y Castelldefels. = Mar-

ges del Besòs, cap a la desembocadura (.Salv.l) y més a l'interior (Csta.); Castelldefels y Ti-

bidabo (Senn.!"); al Miracle (Marcetl); Vich, r. (Masf.); Pani, cap a la Selva de mar (Vay.);

Cadaqués (Trem.). — Maig.

444. = C. pumilum Curt.

{del llatí púmilus, adj. que sigtiijica nano, petit;

per la seva escassa magnitut.)

Anual; troncs de 5-20 cm., drets o ascendents,

ramificats, piloso-glutinosos; fulles ovades o el•líp-

tiques, acutiúscules, piloso-pestanyoses, les infe-

riors atenuades en peciol, les superiors sentades;

flors petites en cimes terminals; pedicels fructí-

fers arquejats a l'àpex, més llargs que'l calze;

bracties inferiors herbàcies o les superiors estreta-

ment escarioses; sèpals aguts; pètals bífits, tan

més llargs que'l cal^e; filaments estaminals glabres;

càpsula cilíndrica, quasi recta, el doble llarga del

calze, dehiscent per 10 dents dretes, revoltes pel

marge; llevors subreniformes, breument tuberculoses; planta molt polimorfa.
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FLORA DE CATALUNYA

Cariofïlies. G. ii6. - Ceràstium.

445. = C. triviale Link. — C. vulgatum L.

íiiel llatí iTiv'idUs y vulgatus, co?nú, mo'.t estès,

vulgar.)

Bienal o perennant \ ironcs de i-5 dm., ajeguts

y fins radicants a la base, després ascendents, sim-

ples o ramificats, pubescents; fulles ovades el-lip-

tiques, piloso-pestanyoses , les inferiors atenuades

en peciol, les superiors sentades; flors petites, en

cimes bípares, multiJJores; pedicels fructífers, ar-

quejats a l'àpex, 2-3 vegades més llargs que'I calze;

braclies amplament escarioses; sèpals ovato-lanceo-

lats, obtusos o aguts, escariosos, freqüentment pi-

loso-glandulosos; pètals oblongo-espatulats, bilo-

bats, de lòbuls estrets, un poc més Ihrgs que'ls

sèpals; filaments estaminals glabres; càpsula encorvada, el doble llarga del calze;

llevors molt petites, reniformes, tuberculoses; planta bastant polimorfa.

Geografia. — Llocs herbosos d'una gran part del país; Tarrassa, al torrem de la Xuri-

guera; S. Cugat del Vallés; Badalona; Montseny; S. Hilari y Montsolí; Ribas. = Ripoll y

més amunt; provincià de Lleyda (Csia.); Clot de Segalés, aprop de Berga (Grau!); Vich

(Masf.); Queralps; Montanya del Mont CVay.); Girona (Bub.). — Maig-Agost.

446. = C. pyrenaiçum Gay.
[per la seva habitació preferent, als Pirineus.)

Perenne, troncs :±: llargs, ajeguts, aíils, glabres

y escamosos a la base, piloso-glandulosos y molt

fullosos a la part superior; fulles grans, ovato-Ian-

ceolades, subagudes, pubescent-glanduloses; flors

petites, generalment solitàries; pedicels fructífers,

reflexes, 1-2 vegades més llargs que'I calze; brac-

ties grans, herbàcies; sèpals amplament lanceo-

lats, estretament escariosos; pètals obcordiformes,

un poc més llargs que'ls sèpals, pestanyosos a

l'ungla, com també els filaments estaminals;

càpsula grossa, dreta, ovoido-oblonga, poc més

llarga que'I calze; llevors grosses, comprimi-

des, d'episperm molt poc consistent.

Geografia. — Roques y pedruscam de l'alt Pirineu oriental; al peu dels reguerols de

Núria; Morens, La Toza; Comabella (Vay.); Núria (Salv.l); Pic de Finestrelles, Coll de

Núria; Vall d'Eyne (Compy., Xat., Endress. et botan. plur., ex Rouy); Vall de Carençà

(Bub., Gaut.); Vall de Lló (Gren.); vall dErr (Oliver). — Juliol-Agost.

La planta que havem observat als reguerols de Núria és, segurament, el C. arvrnse L.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofilies. G. 1 16. - Cerisiium.

447. = C. alpinum L.

{per la xeva habitació, a la regió Alpina.)

Peren?ie, tronc de 5-i5 cm., estoloniíer a la

base, ascendent, cubert de pèls blancs, fle.xuoso-

llanosos, fulles ovades bé oblongues, :Jz peludes,

les inferiors y les de les branques estèrils, pccio-

lades, les caulinars sentades, flors grans, solitàries

oencimes 2-5-flores, pediccls fructífers gruixu-

dets, rígits, el doble llargs del calze; bracties

inferiors herbàcies, les superiors estretament es-

carioses; sèpals ovato-lanceolats, obtuses; pètals

trasovato-cuneijormes, i veg. més llargs quc'ls sè-

pals, bífits, amb els lòbuls estrets, oblongs; càp-

sula cilíndrica, encorvada a l'àpex, quasi el doble

llarga del calze; Uevors reniformes, tuberculoses, lerruginoscs.

n iiiRsuTUM Gr. etG. — Planta pubescent o hirsuta en totes les seves parts; però

manifestament verda.

|3 LANATu.M Gr. et G. — Planta albido-llanosa, en flocs tomentosos a l'àpex de

les branques estèrils.

í GLABRATUM Wahl. — Tronc y fulles glabrcs y rarament pestanyoscs.

Geografia. — Roques y pastures seques de les altes montanyes: Coll de Pal, del Cadi;

Núria, cap a Font negre; Nou Creus, etc, les dugués primeres varietats. = La Cerdanya

(Vay.); Cambradases (Bub.); Puigllançada (Senn.!); Pirineu central (Gonz.!); Port de Be-

nasque (Zett.) ; per Iota la cadena pirinenca (Rouy'l.

La í GLABRATUM Wahl, a les pendents y serres (Vay.); Cambradases (Lap.); Vall d'Eyne

(Gr. et G.). — Juliol-Agost.

448. = C. arvense L.

(arvensis, en lloc del clàssic arvàlis, s'ha format
per analogia d'altres aixís terminals, de arvum,

el camp; per la estació que se li ha atribuït.)

Perenne, troncs de 1-4 dm., drets o ascendents,

pubesccnts o glandulosos, fulles ovato-oblongucs

o lanceolato-linears, respectivament obtusiúscu-

les o agudes, pubescents, flors grans, en cimes

pauciflores, pedicels drets, encorvats a l'àpex, 2-3

vegades més llargs que'l calze; bracties ampla-
ment escarioses, sèpals ovato-oblongs, obtuses, es-

cariosos a les vores; pètals obcordats. bífits, amb
els lòbuls amples, ovats, aperto-recorvats durant

la floració, i-3 veg. més llargs que' Is sèpals, càp-

sula cilíndrica un poc encorvada, '/j més llarga que'l calze, llevors reniformes,

acanalades, tuberculoses, ferruginoses.

a ANGusTiFOLiuM Fenzl. — Fulles caulinars oblongues o lanceolades, les rameals

linears.
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Cariofilies. G. 1 16. - Ceràstium.

& ALPiNUM FenzI. — Planta petita, semblant al C. alpicolum l.

Geogt\ifij. — Llocs pedregoses o esquibtosos de les montanyes: Agudes del Montseny;

Núria, al peu dels reguerols immediats al Santuari. = Requesens, Salines, Rocabruna

(Vay.); sobre Massanet; sobre la Llagona (Bub.); Ports de Benasque, Peüablanca, Renclusa,

Castanesa (,Zett.); Tredòs (^Compri.! in Hb. Cad.); Aiguamoix (Llen.l). — Juny-Agost.

La planta que havem vist al Montseny y a Núria, es la a angustifolium Fenzl., mentres

que la de la vall d'Aràn correspon a la & alpicolum del propi A.

Es possible als confins de l'Aragó el C. riaei Desm. — C. ramosissimum Boiss., que tenim

de Casielseràs, aon abunda (Losc), y tal vegada el C. gayanum Boiss, del mateix lloc.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre iig. - MALACHIUM Fr.

(En grec f^aXóyri és la malva, y i•iaXaxóí, lou
;
probablement per l'escassa consistència de

la planta.)

Flors blanques, bastant grans, en cimcs bípares, clares, pedicels estesos y a la li

encorvats a l'àpex, 2-3 veg. més llargs que'l calze; bracties foliàcies, 5 sèpalsovats,

obtusos, herbacis, acrescents. 5 pètals fondament bipartits, ambels lòbuls diver-

gents, 1 veg. més llargs quc'ls sèpals; lo estams, 5 estils alternisòpals, càpsula

ovoido-pentagonal, un poc exserta, dehiscent per 5 valves, fondament bidentades,

llevors reniformes, tuberculoses; herbes perennes, troncs de 2-6 dm., prims, tren-

cadissos, pubescent-giandulosos a la part superior, fulles grans, ovatocorditor-

mes, subacuminades, les inferiors peciolades y les superiors sentades.

Perelada (Tex.).

Juny-Setembre.

449. = M. aquàticum Fr.

{del //a//aquaticus, í/e aqua, l'aigua; per la seva

estació aprop de les aigües.)

a scANDENS Godr. — Planta filaire, fulles totes

sentades, les interiors de 2-5 cm., subcorditormes,

cima fornida.

i3 ARENARiuM (jodr. — Planta ajeguda o ascen-

dent, més petita en totes les seves parts, fulles in-

feriors dels troncs fèrtils peciolades y truncades a

la base, cima clara.

Geografia. — Vores de les corrents y llocs humits:

la a SCANDENS Godr., pels marges y llocs herbosos de

Mollet, Gualba y 01ot.=Llacunes de Sils (Bub.); Ribas;

la Cerdanya y Creixenturi (Vay.); Cadaqués i^Trem.l);

— La \i ARENARIUM Godr., a Ribas, vores del Kresser, r. Agost 1903 legi. —
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Genre 120.-SPÉRGULA L.

(Del llatí spargo, escampar, per la fàcil propagació de la plania, deguda a les seves nom-

broses llevors.)

Flors blanques o purpurines, en cimes bípares terminals, calze ycorola penta-

mers, pètals enters, 5-io estams implantats en un disc perigini y glandulós, 5 estils

alternisèpals, càpsula dehiscent per 5 valves que no arriven a la base y oposades

als sèpals, llevors biconvexes, alades o carenades : herbes anuals, de fulles linears

mútiques, oposades, amb branquetes axilars molt curtes y folioses que les fan

semblar verticilades, estipules petites, escarioses.

(" evors molt convexes, subglobuloses, estretament alades, fulles longitudi-

nalment assolcades pel revers 450- Sp. arvensis.

Llevors poc convexes, subdiscoidals, amplament alades, fulles no assolcades

pel revers 2.

Pètals lanceolats, aguts, ala de les llevors blanca, llisa y tan ampla com el

disc 451. Sp. pentandra.

Pètals ovats, obtusos, ala de les llevors rossa, puntejada y més estreta que'l

disc 452. Sp. Morisonii.

450. = Sp. arvensis L.

(de arvum, el camp conresaí; per la seva habitual

estació.)

Sinojiimia. — Cast., esparcilla.

Troncs de i-3 dm., nombrosos, drets y ascen-

dents, pubescent-glandulosos a la part superior;

fulles linears filiformes, amb un solc longitudinal

al revers, estipules amples, flors blanques, cimes

bastant fornides, pedicels fructífers capilars, re-

tractats, 2-3 vegades més llargs que'l calze, brac-

ties diminutes, escarioses; sèpals ovats, obtusos,

pètals ovats, obtusos, quasi tan llargs com els sè-

pals, 10, y menys freqüentment 5, estams; càpsula

ovoide, un poc exserta, llevors subglobuloses, pa-

piloses puntejades, circuides d'una ala molt estreta y llisa.

(3 vui.GARis Roch.—Llevors cubertes de papiles blanques, generalment 5 estams.

Geografia. — Terres granítiques o arenoses: Camps de Palautordera, Gualba, S. Hilari,

.Montsoli, Guílleries, Blanes, Tossa. = Viladrau, Montseny el alibi; montanya de Lleyda

(Csta.); Ribas, Queralps, Massanet de Cabrenys (Vay.).

La planta per nosaltres observada és la P vulgaris K.och. — Abril-Agost.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Cariofïlies. G. I20.-Spérgula pérgula.

451. = Sp. pentandra. L.

(del numeral grec -né^xf., cinc, y üMip, à\òpí>c„ home;
aludintse aquí als cinc estams de les seves flors.)

Troncs de 5-25 cm., menys nombrosos que en

l'anterior, drets o ascendents, prims, glabres, amb
l'últim entrenús molt llarg, fulles /i/z/o/v/ies, sense

solc al revers; estipules curlísimes, flors purpiiri-

nes, cimes poc fornides, pedicels fructífers capilars,

refractats, 2-5 vegades més llargs que'l calze;

bracties diminutes, escarioses, sèpals esierns lan-

ceolato-aguts, els interns ovato-obtusos, pètals

lanceolats, aguts, 5 estams, càpsula ovoide, un

poc exserta, llevors subdiscoidals, amplament

alades, llises, ala albo-argentina, esirlada, tallada

al llumbrigol, tan ampla com el disc.

Geografia. — Terres arenoses o esquistoses : Tarrassa, vinyes granilico-piçarroses de

càn Carbonell; vores de! Besòs, entre Mollet y S. Fost; camps de Montsolí. = Tossa,

Ogassa, Rosas y Cadaqués (,Vay.); Empordà y Girona (Salv.!); sobre Ceret (Bub.)- —
Febrer-Maig.

452. = Sp. Morisonii Bor. — Sp. vernalis

Willd.

(dedicada a Robert Mori son, autor de la Planta-

rum Historia Universalis Oxoniensis, 1G80; ver-

nalis, del llatí vQTnus, primaveral, per la època de

la seva Jlorescencia.)

Se diferencia de l'anterior pel tronc glabre o

pubescent-glandulós; fulles més curtes y mes aprc-

tades; Horescencia més tardana; pètals ovats, ob-

tusos; llevors pedicelades, puntejades a les vores,

ala rossa, més estreta y generalment igual a la

meitat de l'amplada del disc.

da, Tossas y la Cerdanya (Vay ).

Geografia.

Juny-Juliol.

Camps y llocs arenosos: S. Pere de Ro-
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Genre 121. - SPERGULARIA Pers.

Flors blanques, rosades o lilacines, en cimes bípares o unípares; calze y corola

pcntàmers; pèlals enters, implantats al receptacle; 10 estams o menys; 3, rarament

2 o bé 5, estils, molt curts; càpsula dehiscent per 3 valves, que arriven fins a la

base, alternisèpaies; llevors lenticulars o piriformes, alades, àpteres o de les du-

gués formes; plantes herbàcies, de fulles linears, amb estipules escarioses.

\ Llevors quasi totes una part amplament alades 2.

( Llevors totes àpteres 3-

Llevors quasi totes alades; pedicels 1-2 vegades més llargs que la càpsula

llargament exserta 453. Sp. marginata.

Llevors en sa majoria àpteres; pedicels d'igual llargària que la càpsula ape-

nes exserta 454. Sp. Dillenii.

I Plantes bastant robustes, perennants; flors grandetes (3-5 mm. de llarg) 4.

I Plantes primes, anuals o bienals, flors petites (2-3 mm.) 5.

/ Pedicels filiformes, els inferiors aprop de dugués vegades més llargs que'l

calze; flors bastant grans, agrupades en cimes bípares, poc fuUoses o afiles;

pètals de 4-5 mm., un terç més llargs que'ls sèpals; càpsula una mica

exserta 455. Sp. Nicaeensis.

Pedicels capilars, els inferiors 3-5 vegades més llargs que'l calze; flors peti-

tes, en cimes unípares, fuUoses, multiflores, divaricades; pètals de 3-4 mi-

límetres, més llargs que'ls sèpals; càpsula inclosa . 456. Sp. longipes.
\

Cimes fulloses; pedicels filiformes, més curts o poc més llargs que les flors;

sèpals oblongs; 7-10 estams; càpsula igual al calze . 457. Sp. rubra.

Cimes afiles o amb petites bracties a la base; pedicels capilars, els inferiors

2-4 vegades més llargs que les flors; sèpals el•líptics; 2-3 estams; càpsula

V
més curta que'l calze 458. Sp. salsuginea.

Spergularia marginata.

453. = Sp. marginata KitteL— Sp. media |3

marginata G. et G.

(del verb llatí marginaré, de margo, la vora mar-

ge; aludint a les llevors circuides d'una ampla ala.)

Perenne, rizoma gruixudet; troncs de 1-4 dm.,

+ angulosos, prostrato-ascendents, glabres a la

part inferior, y pubescent-glandulosos a la supe-

rior; fulles linears, agudes, subcarnoses; estipules

ovato-triangulars, acuminades, enteres o bífides;

flors lilacines, grans, en cimes poc regulars, no

fulloses; pedicels freqüentment refractats, 1-2 ve-

gades més llargs que la càpsula; bracties petites;

sèpals oblongs, obtusos, escariosos al marge; pètals
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Cariofilies. G. 121. - Spergularia.

Spergvlaria I>lUeiiii.

irasovais, més llargs que'ls sèpals; io-5 estams; càpsula ovoido-cònica, grossa, un

terç }nés llarga que' I cal^e; \\çvor<i lenticular-discoidals, Iotes circuides d'ampla

ala blanca.

Geografia. — Terrenos arenosos salobrenchs : litoral de Barcelona, l'rat de Llobregat,

Blancs, Rosas y Castelló d'Empuries; Horta de Lleyda; vores de l'estany d'Ibars. = Marges

del Llobregat, Urgell ;Csia.); frontera d'Aragó (Losc); Empúries, S. Pere Pescador (Vay.);

Pons, Cardona (Bub.)- — Abril-Setembre.

454. = Sp. Dillenii Lebel.— Sp. media,var.
heterosperma Gr. et G.

(dedicada a l'autor botànic John Jac. Dillc-

nius, iy32; heterosperma : per les dugués classes

de llevors.)

Sinonimia. — Cast., hierba de las calenturas o

de las golondrinas.

Anual, bienal percnnant; troncs de 1-2 dm.,

ascendents, ancipitats o sigui amb 2 anguls aguts,

simples o ramificats, glabres inferiorment y pu-

bescent-glandulosos a la part superior; fulles li-

nears, un poc carnoses; estipules curtes, ovato-

agudes; flors rosades, en cimes unípares o irregu-

lars, ± fuUoses a la base; pedicels iguals a la càp-

sula poc més llargs; sèpals ovats, obtusos, escariosos al marge; pètals oblongs,

més curts que els sèpals; càpsula ovoido-cònica, apenes exserta; la major part de les

llevors àpteres y píriformes; les demés alades, suborbiculars.

Geografia. — Terrenos arenosos salobrencs : litoral de Barcelona, a can Tunis; arenals

d'Olesa de Montserrat. = Pla de Llobregat; cap a Banyoles, provincià de Lleyda (.Csta.);

frontera del Baix Aragó (Losc). — Abril-Setembre.

455. = Sp. Nicaeensis Sarato. — Sp. pur.
purea Lebel.

(del llatí Nicaea, ciutat de la Liguria (Nice);
purpureus, pel color rosat de les flors.)

Perennant, troncs de io-i5 cm., bastant robus-

tos, glabres a la part interior y pubescent-glandu-

losos a la superior, prostrato-ascendents, fulles li-

nears, les caulinars llargues, quasi tan com els

entrenusos, les florals curtes, estipules triangu-

lars, agudes, d'un blanc apagat, flors rosades, bas-

tant grans, en cimes bípares, pauciflores, poc fu-

Uoses o afiles, pedicels filiformes, els inferiors

aprop de 2 veg. més llargs que' I cal^e, pètals

ovato-oblongs, de 4-5 mm., '/» més llargs que'ls

sèpals. càpsula ovoido-cònica, un poc més llarga que'l calze, llevors totes àpteres,

piriformes.

Geografia. — Terres incultes, vores dels camins : S. Vicens de Castellet, aprop de la

confluència del Llobregat amb cl Cardoner. — Abril-Setembre.

Sperg^ularia nicseensls.

338



FLORA DE CATALUNYA
Cariofilies. G. 121 .

- Spergularia.

456. Sp. longipes Rouy. — Sp, rubra
Pers. Y longipes Lange.
{del llatí longipes, de longus, y pes, pedis; de

peus llargs; per la longitud dels pedicels infe-

riors; adjetiu llatí ruber, rubra, rubrum, ver-

mell; pel color de les flors.)

Perennant, troncs de 1-2 dm., ascendents, ra-

mificats, únicament pubescent-glandulosos a la

part superior, de entrenusos llargs, fulles linear-

filiformes, apiculades, estipules ovato-triangulars,

llargament cuspidades, flors rosades, petites, en

cimes bípares o unípares, fulloses, llargues y
multi/Iores, formant el conjunt una ampla panot-

xa; pedicels capilars, estesos o refractats, general-

ment unilaterals, els inferiors 3-5 veg. més llargs que'l cal^e, sèpals oblongs,

obtuslúsculs, escariosos al marge, pètals de 3-4 mm., més llargs que'ls sèpals; 3-5

estams, càpsula ovolde, <juasi igual al cal^e. llevors totes àpteres, pirlformes.

Rassa Sp. pinguis Rouy. — Fulles estretament linears, pedicels inferiors 2-3 ve-

gades més llargs que'l calze, pètals més curts que'ls sèpals.

Geografia. — Terres arenoses de la regió mediterrània : la rassa Sp. pinguis Rouy-
Sp. bqbra |3 pinguis Fenzl, a Tarrassa, vores de la riera del Palau. — Abrii-Setembre.

457. = Sp. rubra Pers.— Sp. rubra, a cam«
pestris Fenzl.

{del llatí ruber, rubra. rubrum, roig; pel color

rosat de les flors.)

Sinonímia. — Herba vermella, herba passare-

l•la; cast., esparcilla encarnada.

Anual o bíenal. troncs de 5-i5 cm., ajegutsy as-

cendents, molt pubescent-glandulosos a la part

superior; fulles linears, curtes, planes, subapicu-

lades, estipules ovato-acuminades, albo-argenti-

nes, flors rosades, petites (3 mm.), en cimes uní-

pares, fulloses, clares, pedicels filiformes, oberts,

més curts o poc més llargs que les flors; sèpals

oblongs, obtusos, escariosos al marge, pètals iguals

als sèpals o més curts, y-io es/ams, càpsula ovolde, igual al calze; llevors totes

àpteres y plriformes.

Subsp. Sp. atheniensis Aschers. — Estipules subtriangulars, mates; pedicels

més curts que la càpsula, flors nombroses, en cimes unípares, apretades, pètals més

curts que'ls sèpals, llevors fusco-grisenques.

Geografia. — Terres arenoses : desde la costa fins a les parets del Santuari de Núria;

S. Hilari; Montsolí y les Guilleríes. = Montseny, Olot, la Cerdanya, Prats de Molló, Re-
quesens, Castelló, Rosas, Medas, Torruella (Vay.).

La subsp. Sp. atheniensis Aschers. — Sp. campestkis Wk. et Lange, al litoral de Barce-

lona, arenals del Camp de la Bota. — Abril-Maig.
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Cariofilies. G. UI. - Spergularia.

458. = Sp. salsuginea Fenzl. — Sp. dian»
dra Heldr. — Sp. Heldreichii Foucaud.
(del llatí salsugo, inis, aigua salada; per trobarse

a les maresmes; diandra, /or/na/ del numeral grec

bíí, dugués vegades, y àviíp, àv&póç, home; fent re-

ferència al nombre dels estams; dedicada per Fou-

caud a Heldreich, company de Sartori.)

i4nwt7/, troncs de 5-i5 cm., prims, molt ramifi-

cats, branques filiformes, pubescent-glanduloses

a la part superior, íuWtsfiliformes, estipules ovato-

acuminades, mates, flors rosades, molt petites, en

cimes bípares, multiflores, clares, ?io fulloses o

amb petites bracties a la base, pedicels capilars,

els inferiors 2-4 veg. més llargs que les flors, sè-

pals el•líptics, obtusos, escariosos al marge, pètals més curts que'ls sèpals, 2-3 es-

tams, càpsula subglobulosa, igual al calze o poc més llarga, llevors àpteres, piri-

formes.

Geografia. — Vores del mar, rius o llacs : Litoral de Barcelona, pujant pel Llobregat al

Papiol, Olesa, Montserrat, Monistrol, y pel Noya, a Gelida; Horta de Lleyda.= Plà del Llo-

bregat y prats salobrencs de l'Urgell (,Csta.); litoral de la provincià de Girona, Rosas

(Vay.). — Abril-Juny.
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Família iS."- ELATINIES dumort.

(De Elatine, que es el genre que li dona nom.)

Flors blanques o rosades, petites, hermafrodites, regulars, axilars, sentades y
verticilades, o peciolades y solitàries, 3-4 sèpals soldats a la base, 3-4 pètals sentats,

6-8 estams, 3-4 estils curts; fruit càpsula globuloso-deprimida, 3-4-Iocular, septicida;

llevors cilindroides, rectes o poc encorvades, amb varies costelles longitudinals y
estn'es transversals : herbes de terres humides o inundades, glabres, de tronc radi-

cant, fulles enteres, oposades o verticilades, acompanyades de petites estipules

membranoses.

Genre 122.-ELATÍNE L.

(De! greco-llati èXatúti , fem. de èXÓTivoc;, de abet; per la forma y disposició de les fulles.)

(Plantes perennes, robustes, fulles y flors verticilades y sentades,

459. E. alsinastrum.

Plantes anuals, primes, fulles oposades, les inferiors o totes peciolades, flors

alternes, solitàries y peciolades 2.

3 sèpals, tan més llargs que la càpsula, 3 pètals més llargs que'ls sèpals,

6 estams, 3 estils, càpsula de 3 valves 460. E. hexandra.

4 sèpals, una vegada més llargs que la càpsula, 4 pètals més curts que'ls sè-

pals, 8 estams, 4 estils, càpsula de 4 valves . . 461. E. macrópoda.

459. E. alsinastrum L.

(de àlsine, nom d'una cariofilacia, amb la termi-

7iació despectiva astrum aplicada a varies plantes
per a indicar alguna semblansa.)

Perenne, tronc de 1-4 dm., robust (3-5 mm. de

diàmetre), fistulós, radicant a la base, ascendent,

simple o ramificat, d'entrenusos curts, fulles ver-

ticilades, les inferiors sumergides, linears, i-ner-

ves, formant verticils de 6-10; les superiors ova-

des, 3-5-nerves, amb verticils de 3-5; flors blan-

ques, verticilades y sentades; calze 4-fit, 4 pètals,

més llargs que'ls sèpals, 8 estams, 4 estils, càpsula

4-locular, dehiscent per 4 valves, llevors quasi

rectes.

Geografia.— Llacunes y llocs inundats: a la Cerdanya francesa, Montlouis, Font Romeu,
Madràs, e/ a/ièí (Lap., Gr. et G., Compy., Gaut.). Es quasi segura la seva existència a la

Cerdanya espanyola.— Juny-Setembre.
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Elatinies. G. 122. - Elatine.

460. 'E. hexandra DC. — E. paludosa
Seub.
{del niimeral grec ?5, sis y à\'\p, üv&póí, home; alu-

dint als sis estams; paludosus, de pakis, pantano

llacuna; per la seva estació.)

Anual, troncs de 3-io cm., prims, ajeguis, radi-

cants o surants, tulles oblongo-ellíptiques, oposa-

des, breument peciolades, flors blanques amb una

línia rosada, axilars, alternes, solitàries, sostingu-

des per pedúncols, ordinàriament més curts que

les fulles, 3 sèpals desiguals, iguals a la càpsula

poc més llargs, 3 pètals, poc tnós llargs que'ls

sèpals, 6 estams, 3 estils, càpsula petita, dehiscent

per 3 valves, llevors una mica encorvades.

Geografia. — Llocs pantanosos o inundats; a la Cerdanya, S. Llorenç dels Cerdans

(Compy.); sobre Montlouis, a la font d'Esclops (Lap.). — Maig-Setembre.

461. = E. macrópoda Guss. — E. Fabri
Gren., rassa de la anterior, sec. Rouy.
{del grec naxpóq, gran, y novc,, tio&óí, peu; per la

llargària dels pedúncols; dedicada a Fabre per

Grenier.)

Sinonímia. — Fr., velvote, élatine; anglès, wà-
ter -wort.

Anual, troncs de 4-10 cm., prims, radicants a la

base, fulles oblongues, oposades, les superiors

sentades y les demés breument peciolades; flors

albo-rosades, axilars, alternes, solitàries, sostin-

gudes per pedúncols i-5 veg. tnés llargs que les

fulles, 4 sèpals, i veg. >nés llargs que la càpsula,

4 pètals, visiblement més curts que'ls sèpals, 8 es-

tams, 4 estils, càpsula dehiscent per 4 valves, llevors una mica encorvades.

Geograjía. — Aigües estanyades y paratges humits: Roses (Bub.); Pirineus Orientals

(Coste), Argelés (Gaut., Oliver, ex Rouy). — Juny-Julioi.
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Família i6.*-LINACIES dc.

(^Pren nom del genre principal linum, el lli.)

Flors hermafrodites, regulars, [)entàmercs o tetràmeres, en cimes bípares o uní-

pares, sèpals lliures, persistents, corola de prefloració torsada, molt caduca; 10-8

estams biseriats, soldats a la base, tots fèrtils o els opositlpètals rudimentaris o

nuls; 5-4 estils lliures, però freqüentment amb peus brevistils els uns, y longistils

els altres; fruit càpsula de 10-8 celdes monospermes, separades per 5-4 envans ve-

ritables y 5-4 de falsos o incomplerts, de dehiscencia septicida; llevors ovades, lli-

ses: herbes o subarbustos, de fulles simples, generalment alternes, sense estipules.

Flors pentàmeres, sèpals enters, lliures, més llargs que la càpsula,

plantes de més de 10 cm 123. Linum.

Flors tetràmeres, sèpals 2-3-fits, soldats a la base, iguals a la càpsula,

plantes de 3-8 cm 124. Radiola.

Genre 123. -LINUM L.

(Se fa derivar del cèltic Llin, que significa yí/; d'on el greco-llatí Xívov, el lli.)

Flors pentàmeres, blanques, grogues, blaves o rosades; sèpals enters, lliures,

més llargs que la càpsula; plantes de més de 10 cm.

J
Flors rosades, grans, estigmes claviformes, plantes perennes, piloso-glandu-

loses 462. L. viscosum.

Flors blanques, grogues o blaves 2.

Flors blanques, sèpals ovato-lanceolats, acuminats, estigmes capitats . . 3.

Flors grogues o blaves 5.

Plantes anuals, d'arrel prima, glabres, fulles trasovato-oblongues, oposades,

flors petites, pètals i veg. més llargs que'l calze 463. L. cathàrticum.
3 \

Plantes perennes, de rizoma Uenyós, pubérules. fulles linears, alternes, flors

grans, pètals 3-5 veg. més llargs que'l calze 4.

Fulles linear-alesnades, molt aspres, pètals d'uns 25 mm., trasovato-contrets

a la base, d'un blanc de neu, amb nervis apenes colorats,

464. L. suffruticosum.
4 \

* Fulles linear-filiformes, quasi glabres, pètals d'uns i5 mm., trasovato-cunei-

formes, d'un blanc menys pur, amb nervis purpurins,

465. L. salsoloídes.

Í

Flors grogues 6.

Flors blaves 9.

í Plantes anuals, de flors petites, d'un groc pàlit, estigmes capitats . . 7.

I
Plantes perennes, de llors grans, d'un groc viu, estigmes claviformes. 8.
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Linacies. G. i23.-Linum.

10

II

12

Troncs prims, glabres, fulles fines, pedicels tènues, sèpals breument acumi-

minats, un poc més llargs que la càpsula .... 466. L. gàllicum.

Troncs robustos, pubescents per la cara interna, fulles aspres, pedicels curts

y gruixuts, sèpals llargament acuminats, 1-2 veg. més llargs que la càpsula,

467. L. strictum.

Pètals soldats per les ungles, fulles amb glàndules estipuliformes. i-nervcs;

pedicels molt curts 468. L. campanulatum.

Pètals lliures, fulles sense glàndules estipuliformes, 3-nerves, pedicels 1-2 ve-

gades més llargs que'l calze 469. L. maritimum.

Plantes anuals, bienals o perennants, estigmes clavitormes .... lO.

Plantes perennes, estigmes subfiliformes o capitals II.

Flors d'un blau clar, pètals 2 veg. més llargs que'l calze, sèpals interiors pes-

tanyosos, envans de la càpsula barbuts, Uevors de 3 mm. no becarudes,

470. L. angustifolium.

Flors d'un blau viu, pètals 3 veg. més llargs que'l calze, sèpals tots glabres,

envans de la càpsula no barbuts, llevors d'uns 5 mm., becarudes,

471. L. usitatíssimum.

Estigmes subfiliformes, flors grans (3-4 cm. llarg), pètals d'ungla molt llar-

ga, sèpals més llargs que la càpsula, 3-nerves, carenats,

472. L. narbonense.

Estigmes capitats, flors més petites 12.

Sèpals dimorfes, els dos esterns lanceolats y punxaguts, els tres interns

ovats y obtusos o mucronats, tots glabres, i3-5 nerves, pètals d'un blau

viu, trasovats; càpsula més llarga que'l calze . . 473. L. alpinum.

Sèpals monomorfes, lanceolats, llargament alesnats, pestanyoso-glandulosos,

i-nerves, pètals d'un lila pàlit, acuminats, càpsula més curta que'l calze,

474. L. tenuifolium.

ï.i«»%mi Ttseocum.

462. = L. viscosum L.

(del llatí : derivat de viscus, el vesc; per les glàn-

dules de les fulles y bracties que donen a la planta

un aspecte agafallós glutinós.)

Perenne, rizoma gruixut, que produeix nombro-

sos troncs de 3-6 dm., drets o ascendents, peluts

y -jz ramificats a la part superior; fulles oblongo-

lanceolades, alternes, 3-5 nerves, piloses, les su-

periors y les bracties pestanyoso-glanduloses, re-

sultant la planta bastant viscosa; flors rosades,

grans, molt breument pedicelades, en cimes uni-

pares, escorpioides, formant en conjunt una ampla

inflorescència corimbiforme; sèpals ovato-lanceo-
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lats, obtusiúscuh (i), S-nerves, pilosos y pestanyoso-glandulosos , una vegada més

llargs que la càpsula; pètals trasovats, tres vegades més llargs que 'Is sèpals, amb
venes violades; estigmes claviformes; càpsula globulosa, estriada, apiculada y
pubescent.

Geografia. — Boscos y prats de les montanyes : al Bergadà, al peu del santuari de Cor-

bera; Sant Climents, a les vores del riu Saldes; cap a les Adous del Bastareny, vores del

riu Greixa, a la falda del Cadí; turons y prats de Ripoll y Ribas. = Al peu de Queralt y
de Capolat (Puj. C), al Llussanés, Besora, \'idrà, S. Juan de les Abadesses, Crexenturi,

Ciuret, Rocabruna, Coll de Malrem, Baget et atibi (Vay.); Ridaura, aprop d'Olot; Bassego-

da (,Tex.); Conca de Tremp (Bub.). Baixa fïns als 800 m., abundant a Castellfullii del

Boix, a la serra de Can Torra (Font). — Juliol-Agost.

J if*^^iirr> catharticum.

463. = L. cathàrticum L.

(del greco-llatt xaOapTixó<;, lí, óv, que purifica pur-

ga; en altre temps s'havia empleat com a pur-

gant.)

Sinonímia. — Canxalaigua d'Espanya, pi bord;

cast., lino purgante, cantilagua, canchilagua.

Anual, arrel prima; troncs de i-3 dm., prims,

glabres drets o ascendents; fulles trasovato-oblon-

gues, oposades, més llargues que 'Is entrenusos,

finament escabroses al marge, i-nerves; flors blan-

ques, petites, en cimes bípares; pedicels subcapi-

lars, drets, de 2-10 vegades més llargs que la flor;

sèpals ovato-lanceolats, acuminats, i-nerves, gla-

bres, tan llargs com la càpsula; pètals trasovats,

una vegada més llargs que'ls sèpals; càpsula globulosa, petita, glabra.

Geografia. — Boscos, prats y llocs herboso-umbrívols de les montanyes : Montserrat, a

rUbach, S. Llorenç del Munt; Montseny, Montsolí, Bagà, Ribas, Queralps, et alibi. = Bas-

tant comú y freqüentment abundant desde Sallent fins més amunt de Berga (Puj. C); Vich

(Masf.), Olot (Bolós, Tex.), la Sellera r. (Cod.); Camprodon (Bub.); comú a les valls infe-

riors del Pirineu Central (Zelt.); port de Pallars (Llen.l). — Maig-Agost.

464. = L. suffruticosum L.

{format del llatí sub y fruticosus, de frute.x, icis,

l'arbust; es a dir, quasi un arbust.)

Sinonímia. — Cast., lino silvestre agudo, lino

armado; hierba sanjuanera, lino blanco.

Perenne; de rizoma llenyós, tortuós y molt ra-

mificat; troncs de 2-4 dm., llenyosos, drets o as-

cendents, />«í>érM/o-escaèrosos; fulles linear-ales-

nades, mucronato-cuspidades, glaucescents, i-ner-

ves, rígides, revoltes pel marge, molt escabroses,

les inferiors y les dels troncs estèrils, curtes y
apretades, les superiors més llargues y clares; flors

d'un blanc pur de neu, nombroses, en cimes irre-
Linum sufTruticosum

(I) Acuminats, diuen els autors; mes oo'ls havem observat aixis en la planta per nosaltres estiltiiada.
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guiars, apanotxades; sèpals ovato-lanceolats, acuminats. 3-nerves, pestanyoso-glan-

dulosos; pètals trasovats, amb nervis gairebé incolors, contrets a la base, amb l'un-

gla purpurina, 5-6 vegades més llargs que'ls sèpals; estigmes ca/^í'/a/s; càpsula

ovoide, acuminada, més curta que'l calze.

Geografia. — Terres guixenques, margoses o calcaries : s'estèn per tot l'Urgell fins a

Calaf y baixa per la Segarra fins a la vora dreta del Nova, sobre Gelida, al peu de Masgrana-

da.— Maig-Agost.

465. = L. salsoloides Lamk. — Subsp. de

l'anterior, sec. Rouy.

{del genre Salsola, ) la terminació grega eibií<;, que

indica semblança; per la que te amb alguna i>also-

la, especialment la vermiculata.)

Freqüentment confosa amb el L. suffrutico-

suM L. se'n distingeix per ser més feble, menys lle-

nyosa y de menor talla; per les seves fulles linear-

filiformes, mucronulades, gairebé glabres y més

verdes; per les flors més petites, menys abundants,

d'un color blanc tirant a groc, y pels pètals tras-

ovato-cuneiformes, amb nervispurpurins ben mar-

cats, 3-4 vegades més llargs que'ls sèpals.

Hi hà peus de flors brevistiles y n'hi hà d'altres de flors longistiles.

Geografia. — Terrenos margoses y silicis àrits : freqüent desde la cordillera litoral al

través del Vallés, Penades, Bages, Segarra, Llusanés, Berga, Bagà, fins al Cadí; Vall de Ri-

bas. = Bàscara, Oriol, Sarrià, Pirineu català (Bub.); Molins; Terrades (Senn.). — Maig-

Agost.

466. - L. gàllicum L.

{del llatí galileus, /rancés, de França; probable-

ment per la primera habitació on fou estudiat.)

Sinonitnia. — Cast., lino de Madrid, lino de flor

amarilla.

Anual; arrel y troncs prims, aquests de 1-4 dm.,

drets o ascendents, glabres, ramifïcats, de bran-

ques filiformes; fulles linear-lanceolades, agudes,

atenuades a la base, escabriúscules al marge, i-ner-

ves; flors grogues, petites, en cimes irregulars,

formant una panotxa clara corimbiforme; pedicels

capilars, poc més curts o més llargs que'l calze;

sèpals ovato-lanceolats
,
glabres, i-sub 3-nerves;

pètals d'un groc pàlit, una vegada més llargs que

els sèpals; estigmes capitals; càpsula petita, globulosa, la meitat més curta que'l

calze.

Geografia. — Boscos y terres pedregosos, sense ser comú : desde'l litoral fins a Ribas;

Castelldefels, Tibidabo; Tarrassa, a la cordillera superior; cims del Monicau y S. Llorenç
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dol Munt; Palautordera, Montseny, Cadaqués, anant al cap de Creus; Tossa = San Fost,

Caldes de Montbuy (Csta.1; Vich (Masf."); Ribas (Vay.); freqüent a la Sellera (Cod.); Giro-

na, S. Pere Pescador, Llansà, Surroca, Olot, Prats de Molló (Bub.). — Maig-Juliol.

467. = L. strictum L.

{del llati strictus, dret; per la direcció dels seus

troncs.)

Anual; troncs de 1-4 dtn., robustos, rígits, drets

ascendents; +: pubescents per la cara interna;

fulles lanceolato-linears, molt agudes y escabroses

al marge, i-nerves; flors grogues, petites, en glo-

mèruls terminals, formant un ample corimbus;

pedicels gruixuts, més curts que'l calze; sèpals

lanceolats, llargament acuminats, i-nerves, care-

nats; pètals d'un j^roc bonic, una tercera part més

llargs que'ls sèpals; estigmes capitals; càpsula pe-

tita, ovoide, la meitat més curta que'l calze.

Geograjía. — Freqüent per camps y terres de conreu, desde la costa fins al Bergadà, Ri-

bas, Olot, Empordà, Urgell, et a/i6i. = San Feliu de Guíxols (Bub.); S. Julià del Llor

(Cod.); Vich (Masf.). — Maig-Juliol.

468. = L. campanulatum L.

(novamentformada del llatí campsina, que té entre

nosaltres el mateix significat; per la forma acam-

panada de la corola.)

Perenne, de rizoma llenyés, troncs de 1-2 dm.,

drets o ascendents, angulosos, glabres; fulles in-

feriors y les dels troncs estèrils, espatulades, les

caulinars superiors lanceolades, agudes, alternes,

excepte les últimes florals, que son suboposades,

enteres o denticulades, y rodejades d'un marge

cartilaginós y transparent, amb dugués petites

glàndules estipuliformes a la base; flors d'un groc

ecraci, grans, en cimes corimbiformes, pedicels

molt curts, gruixuts, shpa\s lanceolato-acuminats, i-nerves, 4; pestanyoso-glan-

dulosos, pètals trasovats, 2-3 veg. més llargs que'ls sèpals, soldats per les uti-

gles; estigmes claviformes, càpsula ovoido acuminada, un poc més curta que'l

calze.

Geografia. — Terres incultes, àrides : Còdol Rodon, aprop de Prats de Rey (Puigg.l);

Sopcira (Compiï.!); Solsona (Bub.); de Cardona a Pinós, aprop de la Molsosa (Puj. Cl),

Bach de N.' S.' del Fau (Vay.); Roca de les Abelles, aprop de Prats de Molló (Lap., Bub.,

Vay., Gaut.); Pirineu Oriental (Rouy). — Juny-Juliol.
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469. L. marltimum L.

(del llati marítimus, de la costa; per la seva pre-

ferent habitació.)

Sinonimia. — Cast., lino silvestre de flor ama-
rilla.

Perenne, rizoma gruixut, troncs de 2-5 dm.,

glabres, rodons, llisos, fulles 3-nerves, les infe-

riors o/iosaí/es, espatulades, les superiors aZ/er/ies,

lanceolades. acuto-cuspidades; flors d'un groc viu,

grandetes, en cimcs irregulars, corimbiformcs, sè-

pals ovats, aguts, glabres, 3-nerves, pètals tras-

ovats, d'ungla curta y lliura, 3-4 veg. més llargs

que'ls sèpals, estigmes claviformes, càpsula globu-

losa, tan llarga com el calze.

Geografia. — Llocs humits y vores d'aigues : litoral de Barcelona; vores del Llobregat y

del Cardoner; cap a Manresa y Cardona, horta de Lleyda. = Aprop de Sanahuja y algun

altre punt de la Segarra y de l'Urgell (Csta.); Seu d'Urgell (Bub.); provincià de Tarragona

(Webb."); litoral de Girona; vores del llac de Banyolas (Vay.). — Maig-Juny.

470. » L. angustifolium Huds. — L. pyre-
naicum Pourr.

{del llali angustus, estret; y folius, adjectivat de

folium, la fulla; per les seves fulles estretes (i);

pyrenaicum, per la regió on degué trobaria Pou-

rret.)

Sinonimia. — Lli de prat; cast., linillo doble o

bravo.

Anual, bienal o perennant; arrel cònica, troncs

de 3-6 dm., ascendents, rodons, subestriats, gla-

bres, fulles linear-lanceolades, atenuades per la

base, molt agudes, alternes, i-3-nerves, quasi lli-

ses al marge, freqüentment amb pics translucits;

flors d'un blau clar, grandetes, en cimes irregu-

lars, pauciflores, apanotxades, pedicels 1-4 veg. més llargs que'l calze, sèpals ovato-

acuminats, 3-nerves, amb els dos nervis laterals poc marcats; els dos sèpals inte-

riors /^es/an/oso-escar/osos, pètals trasovaiodenticulats, d'ungla curta, 3 veg. més

llarga que'ls sèpals; anteres oblongo-sagitades, estigmes claviformes, càpsula

ovoido-acuminada, més llarga que'l calze, amb els envans barbuts y les costelles

pestanvoses.

a GENUiNUM Rouy. — FuUes scnse pics translucits o solament amb alguns les

superiors; pedicels més llargs que'l calze.

Subvar. nanum Rouy.— Planta de 1-2 dm., troncs prims, filiformes, difusos,

prostrato-ascendents.

(I) Cf. latifolius.

338



FLORA DE CATALUNYA

Linacies. G. 123. - Linum.

Geografia. — Freqüent per prats y llocs herbosos humits : al litoral, Vallés, Bages, Ur-

gell, Bergidà, Vich, Ribas, Guilleries, Olot, Cadaqués, fins a les valls pirenenques. = Em-

pordà, Garrotxa, Requesens i,Vay.); Vall d'tíyne, Prats-Balaguer, Cambradases, Costabona

l•bub., sub: L. alpinum Jacq.).

La a GENUiNUM Rouy, subvar. nanum Rouy, als prats de Port-lligat, de Cadaqués.

—

Maig-Agost.

471. 'L. usitatissimum L., subsp. de Tan»
terior sec. Rouy.
{superlatiu llatí de usitatus, comú; com a freqüent,
cultivat y subespontani.)

Sinonímia. — Lli, llinet; cast., linogallego, lino

corredizo;/r., lin commun; /<., lino; angl., com-

mon flax; al., Flachs.

Amial; arrel prima; tronc de 4-8 dm., dret, ro-

dó, estriat, glabre, simple; fulles lanceolades, ate-

nuades a la base, agudes, alternes, 3-nerves; flors

d'un blau viu, bastant grans, solitàries o en cimes

irregulars; pedicels 1-4 vegades més llargs que'l

calze; sèpals ovato-acuminats, els interiors subpes-

tanyoso-glandulosos; pètals tres vegades més llargs

que'is sèpals, a vegades escotats, anteres oblongo-sagitades; estigmes claviformes,

càpsula ovoido-acuminada, grossa, amb els envans y costelles glabres; llevors de

aprop de 3 mm., becarudes.

Geografia. — Cultivat y subespontani a moltes parts. = Subespontani aprop de Luchon

y a les vores del Garona, a la Vall d'Aràn (Zett.); espontani a la Vall d'Eyne y a la vall de

Pallars (Lap.). — Juny-Agost.

Aplicacions. — El /lèer dóna fibres te.xlils; la llevor un oli secant y és mucilaginosa; de

propietats calmants y resolutives.

N.B. — Sembla que en veritabl» estat espontani és desconegut.

472. • L. narbonense L.

{de Narbona, ciutat ben coneguda del Languedoc;

sens dubte per haverlo travat allí.)

SÍ7ionimia. — Cast., lino silvestre, morado o

bravo.

Perenne, glauca y glabra,de rizoma llenyós;

troncs de 2-5 dm., drets o ascendents, rodons, es-

triats, rígits, simples o ramificats; fulles lanceola-

to-linears, alternes, i-3-nerves, agudes, + escabro-

ses al marge, les inferiors apretades, les superiors

distants, y les florals de vores escarioses; flors de

un blau fort, grans (3-4 cm.), en cimes irregulars,

de conjunt corimbiforme; pedicels fructífers, tan

llargs com el calze o més; sèpals lanceolato-ales-

nats, 3-nerves, carenats, amplament escariosos al marge, més llargs que la càpsu-
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Linacies. G. 123. - Linum.

Linam alplnum.

la, glabres; pètals trasovats, aguts, llargament unguiculaís, tres vegades més llargs

que'ls sòpals; anteres linears; estigmes llargs, subfiliforines , càpsula ovoide.

Geografia. — Boscos, marges y llocs petreo-herbosos de tol el pais; desde cl plà de Bar-

celona fins al Vallés, Penades, la Segarra, Urgell,' Lleyda, Bages, Berga, Bagà, Ribas, e/

alibi. = Seu d'Urgell; Tremp, Vich, elc. (Csta.), Pals, Bagur, Torruella, Vidrà, la Cerda-

nya (Vay.).— Maig-Juliol.

473. • L. alpinum L.

{llatí Al|>inus, de Alpes;;?er la seva habitació a la

regió alpina.)

Perenne, de rizoma sublienyós; troncs de i-5de-

címetres, drets o ajeguts, rodons, estriats, glabres;

fulles linear-lanceolades, acuto-cuspidades, 3-ner-

ves, amb els dos nervis laterals poc perceptibles y

limitats a la base; flors d'un blau viu, grans (2-3

cm.), en cimss corimbiformes; pedicels filifor-

mes, 2-3 vegades més llargs que'l calze; sèpals

de dugués formes, eh dos esteriors lanceolats,

acuminats, els altres tres amplament ovats, esca-

riosos al marge, obtusos mucronats, tots glabres

y 3-5-nerves; pètals trasovats, 3 4 vegades més

llargs que'ls sèpals, denticulats, d'ungla curta; estigmes capitals; càpsula globulosa,

més llarga que'l calze; planta polimorfa.

Rassa L. collinum Guss.— Pedúncols fructífers oberts o arquejats; càpsula una

vegada més llarga que'l calze; fulles estretament linears.

Geografia. — Pastures seques de les altes montanyes : Núria, al peu de Finestrelles rr.=

Carençà, Costabona (Compy, Vay.); Kspinavell, Molló (Vay.); Font deComps (Lap.); Prats-

Balaguer, Cambradases (Bub.); Vall d'Eyne (Gaut.); port de Benasque, r. (Zett.); Artiga de

Viella(Llen.l).

La Rassa L. collinum Guss. — L. austriacum auct. gall. et cat., non L., pels erms y
marges herbosos de Bagà, a la vora esquerra del Bastareny, devant de la torra de Sta. Ma-
dalena. = Seu d'Urgell (Csta., Bub.); montanyes de Ceret (Compy. "I. — Juliol.

474. ' L. tenuifolium L.

{del llatí tenuis, prim, gràcil; per les fulles me-

nudetes y poc consistents.)

Perenne, de rizoma sublienyós; tronc de i-3 dm.,

ascendent, rígit, estriat, glabre subpulverulent

a la base; fulles linear-alesnades, alternes, rígides,

i-nerves, subpestanyoses; flors d'un lila pàlit,

curtament pedicelades, en cimes corimbiformes;

sèpals uniformes, lanceolats, llargament alesnats,

pestanyoso-glandulosos, i-nerves; pètals trasovats,

enters y curtament acuminats, 2-3 veg. més llargs

que'ls sèpals; estigmes capitats, càpsula ovoide,

apiculada, més curta que'l calze.
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Linacies. G. 123. - Linum.

Geografia. — Pastures seques y llocs krits y pedregoses : immediacions de Barcelona

^Colm.); camps de Tarragona (Webb.l; Montserrat (Wk., ex Amo); Prats de Molló (Vay.);

Colliure, la Presta y altres punts dels Pirineus Orientals (Gaut.l. — Maig-Juliol.

N. B. — Pau no la creu espècie espanyola y sospita, com VVk. {Prod. III, 648), qus a totes les localitats on
va indicar Qu;r, s'ha confós amb el L. sukfruticosum ; també opinem que a Catalunya se l'ha presa pel L. an-

custifolii;m.

No consignem el L. perenne l., referit per Lap. a Prats de Molló, y algun altre punt dels Pirio. Orient., y
per Bub. a la Seu d'Urgell, perquè no figura a la flora espanyola ni tampoc a la francesa ( Kouy, Flor. de Fr.,

IV, 67).
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Genre 124. - RADIOLA L.

(Del llatí radius, el radi ; per la disposició radiant o estrellada de les valves de la càpsula,

després de la dehiscencia.) (1)

Priors tctràtneres, blanques, molt petites, en cimes dicotòmiques; sèpals 2-3-fits,

soldats a la base, iguals a la càpsula globulosa, molt petita, de 8 celdes monos-

permes; herbes anuals, glabres; tronc filiforme, de 3-8 cm., dicotomat desde la

base; fulles oposades, sentades, ovades, agudes, uninerves, esteses.

475. »R. linoídes Rotd. — R. millegrana

Smith.

{del greco-llati ,\ívov, el lli, y la desinencia eiò<f[c,

per la semblansa amb un petit lli, especialment el

cathàrticum; millegrana, format com mille/olia :

per les llevors abundants).

Sinonimia. — Cast. lino de ermitano.

Geografia. — Llocs arenoses y humits : Vall d'Aràn,

entre Cierp y Esténos, Lés (Coste et Soulié); Empurdà,

la tscala (Pourr.); Albères, Colliure y Banyuls (Gaut.).

—Juny-Setembre.

(,1) S'ha format com Gratiola, Gladiolus y altres.
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FLORA DE CATALUNYA

Familia ly.'-TILIÀCIES dc.

(De lilia, únic genre de la familia.)

Flors hermafrodites, regulars, blanquinoses o groguenques, oloroses, en corim-

bus axilars, sostinguts per un pedúncol concrescent amb una bractia foliàcia

alada, groguenca y reticulada; calze y corola pentàmers, sèpals lliures, colorats y
caducs; estams indefinits, un poc concrescents a la base, poliadelfes; i estil amb
5 estigmes; fruit carcerul (espècie d'aqueni provinent, per abortament d'un ovari

5-carpelar) : arbres de gran talla, de fulles alternes, dístiques, peciolades, inequilà-

teres, cordiformes, asserrades, acuminades, amb estipules caduques.

Genre i25. - TILIA L.

(Nom llatí antic d'aquesta planta, en Plini; correspon al grec cpiXiipa de Teophr.)

Borrons pilosos, amb 3 escames aparents, fulles grans, peludes pel revers,

sobre tot seguint els nervis, amb pilotets de pèls blancs a les axiles dels

ànguls, fruit gros, ovoide, resistent 476. T. platyphyllos.

Borrons glabres, amb 2 escames aparents, fulles glabres, axiles dels ànguls

amb pèls rossos 2.

Fruit gros, elipsoide, de parets resistents, amb 5 costelles prominents, fulles

grans, verdes pel revers 477- T. vulgaris.

Fruit petit, globulós, de parets fràgils, sense costelles, fulles petites, glau-

ques pel revers 478. T. ulmifolia.

476. = T. platyphyllos Scop. — T. grandi-
folia Ehrh. — T. pauciflora Hayne.
(grec TtXaTvtpuXXot; , de fulles amples; llatí grandis,

y folium, defulles grans; pauciflorus, de paucus,

poc; de escasses flors.)

Sinonímia. — Teil, tila; cast., tilo común de

Holanda ;/>., tilleul; it., tiglio; angl., lime-tree;

al., Linde; sweco, Lind (1).

Fulles grans, molt inequilàleres, verdes per les

dugués cares, la superior glabra, l'inferior blana-

ment peluda, amb pèls blanquinosos a les axiles;

borrons pilosos, cuberts de 3 bracties aparents;

flors grans, molt oloroses, corimbus 2-5 -flors,

estigmes drets; fruit gros, ovoide, pelut, de parets

gruixudes y resistents, amb 5 costelles prominents.

TilÍA platyphyllos

in D'aquest nom deriva precisament el de i.isnaeus, llatinisat segons cosium de la època, com Clusius, Lc-

cluse.

Vegis Figuier Vies des sav. iil. du XVIII' «Ic nom dc Linné vicnt, à ce qu'on assure, du mot suédois lin-

den, qui signifíe tiUeul».
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Tiliacies. G. n5. -Tilia.

Geograjla — Cultivat y espontani als boscos y torrenteres de les montanyes : S. Llorenç

del Munt, Montserrat, Monseny, Ribas, al peu del Cadí. = Queralt, aprop de Berga; Sa-

rroca, Montsech (Csta."); Ciuret, Platraver (Vay.), bastant comú als boscos de les valls sub-

alpines dels Pirineus Centrals, del Port al Hospital de Benasque (Zeit., Bub.). — Juny-

Agost.

477. = T. vulgaris Hayne. — T. interme»

dia DC.

(intcrmedius, per la magnitut de les flors, com-

presa entre la platyphyllos y la ulmifolia.

)

Fulles grans, cordiformes o subtruncades, ver-

des per les dugués cares, glabrescents per dessota,

amb pèls rossos a les axiles; borrons glabres, cu-

berts de 2 escames aparents; flors grandetes, blan-

quinoses, oloroses, un poc més nombroses que en

l'anterior; fruit elipsoide, bastant gros, pelut, de

parets gruixudes y fortes, amb 5 costelles, osten-

siblement mucronat.

Geografia. — Menys freqüent que l'anterior y als me-

teixos llocs : riu de Carençà (Gaut); S. Joan de les Abadesses (Lag., ex Wk.). — Juny-Juliol.

478. -T. ulmifolia Scop. — T. silvestris

Desf.— T. microphylla Vent.— I. parvifo-
lia Ehrh.
(del llatí ulmus, i, /'o;/!,- per la semblansa de les

fulles; silvestris, de silva, el bosc; per la seva es-

tació; microphylla, forma que's considera feme-

nina de nixpócpu.Uoí, que es la pròpia, que significa

de fulles petites.)

Sinonímia. — Teli, ley, tellera, farot; cast., tilo

silvestre o de monte, tejo blanco.

Fulles petites, suborbiculars, poc inequilàteres,

acuminades, glauques y glabrescents pel revers,

amh pèls rossos a les axiles dels nervis; borrons

glabres, cubens de 2 escames aparents; flors d'un

blanc impur, petites, poc oloroses, bastant nombroses (5-io per pedíincol); fruit

globulós, petit, tomentós, de parets primes y fràgils, sense costelles prominents,

mucronat.

Geografia. — Boscos de les montanyes; Montseny, Montsolí, Ripoll, Ribas. = Santa

Creu, Olot (,Tex ); Coll de Jou (Vay.); Bagneres de Luchon (Bub.). — Juny-Juliol.

N. B.— Se cultiven cl T. argentea Desp. y altres espècies.
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Familia 18/-MALVACIES r. br.

(Del principal genre que conté la familia : Malva.

)

Flors hermafrodites, regulars, generalment blanques o vermeiloses, solitàries

o en fascicles axilars, calze y corola pentàmers; el primer 5-partit, persistent y ca-

liculat, y aquesta, amb els pètals concrescents per les ungles; estams indehnits,

monadelfes, formant els filaments un tubu soldat amb les ungles dels pètals que
recobreix l'ovari; fruit poliaqueni, o capsular : herbes, arbustos, o arbres de fu-

lles simples, alternes, palmati-nerves y estipulades.

[ Fruit càpsula 5-locular, septicida, caiícul partit en 10-12 lacinies li-

^ ) nears, pètals albo-groguencs, amb l'ungla nigro purpuria,

130. Hibiscus.

Fruit poliaqueni, caiícul de 3-9 divisions lliures o soldadesa la base. 2.

Aquenis agrupats en capítol, sobre un receptacle globulós, calicul de

3 foliols lliures, cordiformes, punxaguts, la meitat més curts que'ls

sèpals 126. Màlope.

Aquenis verticilats 3.

Estigmes obtusos, calículs de 2-3 foliols lliures, inserts a la base del

calze 127. Malva.

Estigmes setacis, foliols del caiícul soldats per la base, inserts al pa-

dúncol 4-

\ Caiícul de 3 foliols 128. Lavàtera.

\ Caiícul de 6-9 foliols 129. Althaéa.

Genre 126. -MÀLOPE L.

(Nom donat pels grecs a la malva arbòria {Lavàlera), segons afirma Loudon). (i)

Flors rosades, amb venes purpurines, grans, axilars, solitàries, sostingudes, per

pedúncols més llargs que les fulles; caiícul format de 3 foliols cordiformes, pun-
xaguts, arrimats al ^talze, que neixen del pedúncol, la meitat més curts que'l calze,

que es 5-fit. amb els lòbuls lanceolato-acuminats;

corola 2-3 veg. més llarga que'l calze, pètals cu-
neiformes, estigmes capitats, aquenis ovoides, gla-

bres, rugosos, agrupats en capítol sobre un recep-

tacle globulós; herbes perennes, troncs de 1-4 dm.,
drets o ascendents, angulosos, amb alguns pèls

setosos, inserts sobre un petit tubèrcol, fulles

ovato-oblongues,peciolades,festonadesodentades.

479. • M. tnalacoídes L.

(grec naXaxo-eibií^, de \xa\av.óc„ tou, y elhoç, forma;
per la seva consistència blana).

Geografia. — Cultivat y perfectament espontani en
llocs estèrils dels voltants de Tarrassa, però raríssima.=
La Segarra, vora dreta de la riera de Guardiola, r. r.

(Fontl); Llocs estèrils del Mitjdia (Rouy).—Juny-Juliol.

(í) En lloc més trobem consignat aquest nom. Altres el fan derivar de |.iaXóí , que interpreten «cobert de
pèls blancs>, però això no dóna raó de la dcssinencia de U paraula ni concorda prou exactament amb I aspecte

de la planta, moll lleuí^eramcnt hispida. Podria conjccturarse que aquesta paraula te que veure amb el grec

fit)Xco(j), oíio^ ((xf|Xov 6i{>), vert de poma o groc de codony, semblantment a la formació de antílops
(o antelopc), aludintal color vert clar y Uustrós de la planta.
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Gen re 1 27. - M A LVA L.

(Nom llatí de la planta, en grec inaXaxn. aludint a les seves propietats emolienls.)

Flors blanques, rosades o violàcics, axilars y terminals, calícul de 2-3 foliols

lliures nascuts a la base del calze 3-fit; estigmes obtusos, aquenis verticilats, al

voltant d'un eix central (carpófor); herbes de fulles anguloses, lobades o parti-

des en iacinies.

Flors axilars solitàries, fulles caulinars, per lo menys les superiors, partides

I ^
quasi sempre en iacinies 2.

Flors axilars fasciculades, fulles anguloses o lobades 5-

Plantes anuals, 2-3 foliols del calícul linears, cuberts de pèls setosos . 3.
2

.

Plantes perennes, 3 foliols del calícul ovats o linears, pilosos o pubescents. 4.

Calícul de 2 foliols, pètals 2-3 veg. més llargs que'l calze, aquenis llisos, fu-

lles 2-3-partides en iacinies subcuneiformes, festonades; planta cuberta

de pèls estrellats 480. M. trífida.

3 {
' Calícul de 3 foliols, pètals una veg. més llargs que'l calze, aquenis arrugats,

fulles 3-5-partides en Iacinies lanceolades, dentades : planta híspida,

y
481. M. althaeoídes.

Foliols ovats, coroia 3-4 veg. més llarga que'l calze; aquenis glabresccnts,

arrugats 482. M. Alcea.

Foliols linears, coroia 2-3 veg. més llarga que'l calze; aquenis peluts, llisos,

483. M. moschata.

Pètals apenes més llargs que'l calze, foliols del calicul linears, aquenis arru-

gats, amb les vores alades dentades 484. M. parviflora.

Pètals per lo menys una veg. més llarga que'l calze, aquenis ni alats ni

dentals 6.

/ Aquenis pubescents, llisos, foliols del calícul linears, coroia 1-2 veg. més
V llarga que'l calze, fulles suborbiculars, superficialment lobades,

6 < 485. M. rotundifolia.

/ Aquenis glabres o pubéruls, reticulato-rugosos, foliols del calícul ovats lan-

\^ ceolats; fulles profondament lobades 7.

!

Coroia 3-4 veg. més llarga que'l calze, violato-purpurina, foliols del calícul

oblongs, més curts que'ls sèpals 486. M. silvestris.

, ,
Coroia 1-2 veg. més llarga que'l calze, albo-blavenca; pètals barbuts a l'un-

I gla, foliols del calícul ovato-lanceolats, quasi tan llargs com els sèpals,

I 487. M. nicaeensis.
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Malvades.

FLORA DE CATALUNYA
G. 127. - Malva.

Malva trlfida

480. M. trifida Cav.

I (del llatí trífidus = ter findo, dividit en tres parts;

per la forma de les fulles.)

Anual, arrel cònica de la qual surten un o varis

troncs, de 1-2 dm , drets, els laterals estesos cir-

cularment y ascendents, pelierissats; fulles pecio-

lades, de llim suborbicular, glabres per sobre y
setoses per sota, profundament 3-partides, en di-

i
visions subcuneiformes, les de les inferiors trilo-

bades y les de les superiors tripartides en lacinies

obtuses; estipules lanceolades, curtes y pestanyo-

j ses. Ilors d'un rosa clar, blavenques per la desseca-

ció, axilars, solitàries; pedúncols més llargs que

les fulles, calícul de 2 foliols linears, hispits com

el calze; lacinies del meteix ovato-lanceolades, agudes, dretes; pètals trasovats,

escotats, 2-3 vegades més llargs que'l cal^e; aquenis glabres, llisos, de cares rugo-

ses, escavades, y rodons per l'esquena.

|3 HETEROPHYLLA Wk. et Csta. — Planta gràcil, més petita, segments y lacinies

de les fulles molt estrets.

Geografia. — Terrenos arenosos, argilosos y guixencs de la part occidental de Catalu-

nya : als voltants de Lleyda, a la serra de Malgovern o de Canyellas y cap a Navès; abun-

dant als ermots de la serra de Balaguer, cap a Menàrguens y Torrelameo. = A la Segarra,

entre Sanahuja y la Codina; aprop de Balaguer; cap a Lleyda (Csta.); Artesa de Segre

(Jov.l); al baix Aragó y dintre de Catalunya, cap a Gandesa, Calaceite (Losc,!. Pard.).

La Í3 HETEROPHYLLA Wk. el Csta., a Sanahuja y altres llocs de la Segarra (Csta.). — Maig-

Juny.

481. = M. althaeoides Cav.

(format de althaea, el malvi, y la dessinencia E\b\\c

de Eiboc, forma; per la semblansa.)

Sinonímia. — Cast., malvilla.

i
Anual, arrel cònica, troncs de i-3 dm., el cen-

tral dret y els laterals ajeguts o ascendents, tots

pelierissats; pèls tuberculosos a la base; fulles pe-

ciolades, setuloses per les dugués cares, les basi-

lars llargament peciolades, orbicular-cordiformes,

festonades y ^i lobades, les caulinars palmati-

partides y les superiors tripartides en lacinies lan-

ceolato-linears, dentato-asserrades; estipules li-

nears, petites, pestanyoso-híspides, flors rosades,

amb venes purpuries, pedúncols més llargs que les

fulles, calícul de 3 foliols linears hispits, com el calze; lacinies del meteix lan-

ceolato-acuminades, molt esteses després de la antesis; pètals cuneiformes, eroso-

denticulats, 1-2 veg més llargs que'l cal^e; aquenis glabres, plans per l'esquena

y arrugats per les cares.

llilva althaeoldea
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Geografia. — Terrenos arenoses y argiloso-calissos àrids : immediacions de Barcelona,

San Mani de Provensals (Montserrat); Llers (Senn.!). — Maig-Juny.

N. B.— l-a planta de Llers presenia les flors mís grans y les lacinies calicinals més amples y obtusiúicults

que la de Valdigna(loco class. in rcf!no Valeniino, sec. l'au.)

482. = M. Àlcea L.

(greco-llati àx-nia, malvi silvestre; per la sem-

bIansa.)

Perenne, tronc de i m. o més de altura, robust,

rodó, ramificat, pubescent o erissat, tulles pecio-

lades, les inferiors suborbiculars, les caulinars lo-

bades partides, estipules lanceolades, més curtes

que'l peciol, caduques, flors rosades, grans, soli-

tàries a l'axila de les fulles y aglomerades a

l'àpex, pedúncols més curts o poc més llargs que

les fulles; calícul de 3 foliols ovato-lanceolats, tan

llargs com el tubu del calze acrescent y vesiculós;

lacinies de! metei.x amplament triangulars, re-

ticulato-pubescents, corola 3-4 veg. més llarga

que'l cal^e, aquenis glabres, arrodonits per l'esquena, que's tornen negres a la ma-

turitat.

Rassa M. fastigiata Cav. — Planta coberta d'un toment abundant curt y estre-

llat; fulles 5-lobades, amb els lòbuls festonats, el terminal més gran y subacumi-

nat; foliols del calícul ovats. pètals trasovats, escotats, aquenis pàlits, peluts per

l'esquena, sobretot cap a l'àpe.x.

Geografia. — Boscos, torrenteres y llocs petreo-herbosos de la regió pirenenca o subpire-

nenca : Olot, al bosc de la Tosca y a l'Acot, r.; marges de la vall de Ribas, davant de Mon-
tagut; Queralps. = Camprodon (Cunil); Surroca y Ogassa; pont de les Rocasses, Campro-

don; penyes de l'enrunat castell de Milany, capa Vidrà y Ribas (Vay.). — Juliol-Agost.

N. B. — Costa y Vayreda la donen per M. lobata Cav., considerada per DC. y per Wk. com a varietat de la

FASTIGIATA.

483. = M. moschata L.

(format del grec ^i-óayoc,, olor del mesc; llatí mig,
muscum; significantse amb això una certa olor.)

Perenne, tronc de 3-6 dm., dret, rodó, ramifi-

cat, un poc erissat o pubescent; fulles peciolades,

les radicals suborbiculars, \oits palmatisectes, de

segments it fondos y estretament dividits; esti-

pules lanceolades; flors solitàries, a l'axila de les

fulles y aglomerades a l'àpe.x, rosades; pedúncols

més llargs que les fulles; calícul de 3 foliols li-

nears, atenuats pels dos caps, pestanyosos, tan

llargs com el tubu del calze, que es acrescent, de

lòbuls triangulars, reticulats y pubescents; corola

2-3 veg. més llarga que'l cai^e; pètals ovato-cu-

neiformes, escotats, aquenis /jc/m/s, llisos, que's tornen negres a la maturitat.
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Subsp. M. TOURNEFORTUNA L. — Planta més gràcil, lòbuls del calze lanceolaís,

aguts, aquenis petits, pubéruls, arrugats transversalment, que no's tornen negres

a la maturitat.

Geografia. — Prats, boscos y vores de torrents, a la regió pirenenca : Prats de la Cerda-

nya; collet de Tosas, roques de Queralps, aprop del pont de Cremals. = Setcases (Isern!);

Castanessa, Viella y altres llocs dels Pirineus, d'on baixa fins a la conca de Tremp y part

de la Segarra (Csta.); Arties (Llen.l).

La Subsp. M. Tournefortiana L., entre Pons y Vilanova (Bub."); aprop de Lleyda

(Colm.): Pirineu orient.; Fontsarral (Lap.); Prades ^Loret) y altres llocs (Gr. et G., Debeaux,

Gaut, etc). — Juny-Juliol.

N. B.— Costa diu que no sembla que's trobi als voltants de Lleyda. Efeciivament, les moltes vegades que

per allí havem herborisat, no l'havem trobada, per lo qual creyem amb ell que s'ha confós amb la M. tkIfi-

D» Cav. (I).

Valva pamüoru.

484. = M. parviflora L.

[del llatí parvus, petit, y flos, florís; per les

/Iors petites.)

Sinonímia. — Cast., malva de flor chica o pe-

quena.

yl«M<i/, tronc de 2-5 dm., dret, robust, ramifi-

cat, glabre o pubescent; fulles llargament peciola-

des, suborbiculars, escotades a la base, de S-y

lòbuls superficials y festonats; estipules petites,

lanceolades; flors d'un blanc blavenc, petites, en

fascicles a.xilars, de pedúncols ci/rís y desiguals;

foliols del calícul linears, aguts; cahe reticulat,

molt acrescent, subescariós y freqüentment ver-

mellós, amb els lòbuls ovato-reniformes, que dei-

xen el fruit al descobert; pètals trasovats, apenes més llargs que' I cal^e, escotats,

d'ungles glabres; aquenis glabres o pubescents, d'un color terrós, fondament

arrugats transversalment, amb les vores agudes, alades dentades.

Rassa M. microcarpa Rouy. — Flors més petites, calze poc acrescent, no colo-

rat, de lòbuls més estrets y més aguts, menys oberts, aquenis el doble petits, més

arrugats, amb les vores en forma de cresta.

Geografia. — Vores dels camins, escombreríes, horts y llocs herbosos : comú al Vallés,

Urgell, Penades el alibi. = Als voltants de Barcelona, Sant Vicens dels Horts (Masf.l); Ole-

sa de Montserrat (Vay.l; frontera d'Aragó (Losc.l); Tortosa, Bitems (Senn.l).

La Rassa microcarpa Rouy. — M. microcarpa Desf., per paratges incults del litoral, Va-

llés, Penades, Segarra, Urgell, etc. = Marina de Barcelona (Csta.); plàdel Llobregat (Masf.),

Gavà, Olesa de Montserrat; Empordà, Castelló, Rosas, Cadaqués, Llansà, ei a/ièí (Vay.);

Espluga de Francolí; La Cenia (Llen.l). — Maig-Agost.

(I) Fa molts anys que cultivant al petit jardi botànic, que havíem format al R.Collegi Tarrassenc, la M. Xl-

CEA T la M. MoscB»TA, va resultar un blbrit que denominarem M. egarensis, que participava ostensiblement

dels caràcters dels dos progenitors.
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485. « M. rotundifolia L.

(//íi// rotundifolius, de rotundus; de fulla rodo-
tia.)

Sinonimia. — Malva de fulla petita.

Anual bienal, tronc de 2-5 dm., angulós, aje-

gut o ascendent, amb alguns pèls llargs y blans;

fulles llargament peciolades, suborbiculars reni-

Jormes, superficialment lobades, festonades; esti-

pules ovato-lanceolades, petites, pestanyoses; flors

blanques lilacines, petites, en fascicles axilars;

pedúncols desiguals, els fructífers refraciats; fo-

liols del calícul linears, aguts, inserts aprop del

pedúncol; calze poc acrescent, amb els lòbuls

triangulars, aguts, drets, sense tapar el fruit; co-

rda 1-2 veg. més llarga que' I cal^e; pètals trasovats, escotats, barbuts a l'ungla;

aquenis/>MÍ>esce«/s, llisos, de vores agudes, mes no dentades, d'un color terrós.

Geografia. — Vores de camins, escombreríes y llocs herbosos : al Vallés y Sant Llorenç

del Munt, Penades; S. Martí Sarroca: Montseny; Bagà, Pobla de Lillet y estribacíons del

Cadí; Kibas, Queralps y Núria. = Vich (Puigg., Masf.); Olot (Tex.); Pirineu y alta mon-
tanya, la Cerdanya y Vall d'Aràn (Csta.); Arties (Llen.l). — Maig-Agost.

486. = M. silvestris L.

{del llatí silvester o silvestris, del bosc, montanya
camp; es a dir, no cultivat.)

Sinonimia. — IVlalva comuna o major, malva de

cementiri; cast., malva silvestre, malva Usa o

yedra ;/>., mauve sauvage; angl., common ma-
llow; al., Waldmalve, Ross pappel; //., malva.

Bienal o perennant, troncs de 3-5 dm , drets o

ascendents, ramificats, ± pilosos, fulles 5-y pal-

matífïdes, de lòbuls festonats; estipules ovato-lan-

ceolades, petites, barbudes; llors riolàcies, amb
venes més fosques, grans, en fascicles a.\ilars;

pedúncols desiguals, més curts que les fulles, els

fructífers drets, foliols del calícul oblongs elip-

tico-linears; calze poc acrescent, de lòbuls amplament triangulars, drets, que no

tapen el fruit; corola 3-4 veg. més llarga que'l cal^e; pètals profondament escotats,

d'ungla glabra; aquenis glabres, rugosos transversalment, de vores agudes, pcro

no dentades, groguencs.

Rassa M. ambigua Guss. — Troncs més prims, amb pubescencia curta y densa,

predominanthi els pèls estrellats, fulles més petites, les superiors de lòbuls més
aguts y dentats, flors solitàries o geminades, lòbuls del calze aplicats al fruit.

a MicROPHVLLA Rouy. — Fullcs ampIcs, de i-3 cm., subtomentoses, branques

llargues, primes, floríferes en sa major longitut.
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Geografia. — Vores de camins, escombraries, horts y llocs herbosos : general en tot el

pals, des del litoral fins al Pirineu.

La Rassa M. ambigua Guss. — a microphylla Rouy, al Prat de Llobregat. = Viladecans

(Vay.'; al Bergadà (Puj. Cl); abundant a Castellseràs, sèc. Losc. y Pard., els quals ja no la

consideraven específicament distinta de la .M. silvestpis.— Abril-Oclubre.

487. ' M. Nicaeensis All.

{de Nicaea, nom llati de Nice, ciutat de la Ligii-

ria.)

Anual, troncs de 2-5 dm., ajeguts o ascendents,

angulosos, ramificats y -^ híspits; fulles llarga-

ment peciolades, S-y lobades; lòbuls de les infe-

riors curts y obtusos, els de les superiors llargs y

acutiijsculs; estipules ovades, petites, pestanyo-

ses; {{oTs albo-blavenques, petites, en fascicles axi-

lars, pauciflors; pediincols curts, desiguals, els

fructífers oberts o ascendents, foliols del calicul

ovato-lanceolats, quasi tan llargs com els sèpals;

calze poc acrescent, de lòbuls triangulars, que

dei.xen el fruit al descobert; corola 1-2 veg. més

llarga que' I cal^e; pètals espatulats, d'ungla barbuda; aquenis alveolato-reticulats,

de vores no dentades, glabres o pubescents.

Geografia. — Vores de camins, hortes y llocs herbosos : freqüent al Vallés. = Pla de

Barcelona (Csta.), del Llobregat y de Vjch (Masf.l); Torelló (Csta.); Cadaqués (Trem.); la

Sellera (Cod.). — Maig-Juny.
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Genre 128. - LAVÀTERA L.

(Dedicada als germans Lavater, metges de Zurich, amics de Tournefort.)

Flors vermelles, rosades o violàcies, grans, axilars y terminals, calícul format
de tres foliols, concrescents a la base, inserts al pcdúncol, calze 5-fit, amb els lò-

buls ai)licats al fruit; estigmes setiformes; aquenis verticilats al voltant d'un eix

central {carpófor); plantes herbàcies o llenyoses, amb pèls estrellats.

Flors axilars, fasciculades, carpófor apenes cxcert 3.

Flors axilars, solitàries, carpófor ben excert 3.

Plantes subllenyoses, calícul més llarg que'l calze, aquenis rugosos, de vores

agudes y sortides 488. L. arborea.
Plantes herbàcies, calícul més curt que'l calze, aquenis quasi llisos, de vores

obtuses y no sortides 489. L. crética.

Plantes herbàcies, aquenis reticulato-negrosos, recuberts pel marge orbicular

del carpófor, pètals cuneiformes, 4-5 veg. més llargs que'l calze,

490. L. trimestris.

Plantes llenyoses, aquenis no recuberts pel carpófor 4.

Aquenis reticulats, negrosos, de marge agut, pètals trasovats, 2-3 veg. més
llargs que'l calze, fulles tomentoso-sedoses . . . 491. L. maritima.

Aquenis llisos, grogrencs, de marge obtús, pètals obcordiformes, 3 veg. més
llargs que'l calze, fulles pubescents 492. L. olbia.

488. = L. arborea L.

(llatí arboreus, de arbor, que pertany als arbres;
per la seva talla.)

Siiionimia. — Malva d'arbre; cast., malva arbor

rescente o arborea; fr., lavatère en arbre; //.,

malvone; angl., tree mallow; al. Malvenbaum.
Perenne, tronc de 2-3 m., subllenyós, robust,

dret, ramificat, amb pèls curts y estrellats; fulles

peciolades, amb S-y lòbuls, superficials a les infe-

riors y aguts a les superiors, subtomentoses, fes-

tonades; estipules ovato-lanceolades, agudes, pes-

tanyoses; flors violàcies, grans, en fascicles axilars,

pedúncols curts, calícul molt acrescent, de lòbuls

suborbiculars. més llargs que'l cal ^e; lòbuls cali-

cinals ovato-aguts, connivents sobre el fruit; corola 2-3 veg. més llarga que'l calze;

pètals trasovats, escotats, d'ungla pestanyosa; aquenis groguencs, reticulats, de

marge agut y prominent ; corpofor cònic, apenes exsert.

Geografia. — Hortes, escombreríes y roques del litoral, espontània o subespontània :
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Tarrassa y alires llocs del Vallés, abundant al litoral de Sitges. = Marina de Blanes (Salv.l).

— Maig-Juny.

489. = L. crética L.

[del llatí Ctcúcus, de Creta, pertanyent a la illa

de Càndia o Creta, al Mediterrani.)

Bienal, tronc de o,5-i m., dret, rainificat, amb
abundants pèls estrellats; fulles llargament pecio-

lades, les interiors suborbiculars, superficialment

5-7-lobades, les superiors de lòbuls més fondos y
aguts, totes festonades o dentades; estipules ovato-

lanceolades, pestanyoses, caduques; üors lilacines,

mitjanes, en fascicles axilars; pediincols curts,

desiguals, calícul poc acrescent, de lòbuls ovats,

obtusos, més curts que' I cal^e-, lòbuls caiicinals

ovato-acuminats, connivents sobre el fruit; corola

2-3 veg. més llarga que'l calze; pètals trasovats,

molt escotats, d'ungla pestanyosa; aquenis groguencs o negrosos, quasi llisos, de

vores obtuses, Jio prominents; carpófor cupuliforme, poc exsert.

Geografia. — Vores de camins, marges y llocs cultivats o incults : litoral de Barcelona;

abundant a Vallcarca; al Vallés occidental. = Monijuich; Tarragona; Montserrat (Vay.);

Montalegre (Trem.); Hostalei, aprop de Figueras (Senn.). — Maig-Juny.

490. L. trimestris L.

(del llatí trimestris, aplicat a les plantes de fruits
que maduren als tres mesos.)

Anual, troncs de 3-5 dm., drets o ascendents,

rodons, ramificats, glabrescents; fulles peciolades,

les inferiors orbiculars, les altres S-y-lobades, de

lòbuls aguts, festonades; estipules lanceolato-li-

nears, petites, pestanyoses, caduques; flors d'un

vermell vinós, amb venes més fosques, grans,

axilars, solitàries, llargament pedunculades, ca-

lícul acrescent, de lòbuls ovato-acuminats, més
curts que'l calze també acrescent ; lòbuls caiicinals

oblongo-lanceolats, acuminats, connivents sobre

el fruit; corola 4-5 veg. més llarga que'l calze, pè-

tals trasovato-cuneiformes, superficialment escotats, d'ungla barbuda, aquenis

glabres, molt arrugats transversalment, arrodonitsper l'esquena, negrosos a la ma-
turitat y totalment recoberts pel disc orbicular del carpófor.

Geograjia. — Terres cultivades y vores de camins : terraplé inmediat a l'estació d'Olesa

(1894!); vinyes dels voltants de Tarrassa (1903I). r. r. = Aprop de Barcelona, cap al Rec

Condal, r. (Trem.l); Pirin. orient. (Lap. Rouy); oliverarsde Llers, r. r. (Senn.); aprop de

Colliure (Gaut.). — Maig-Juny.
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491. = L. maritima Gou.
(del llati marítimus, d'aprop del mar; per la seva

habitació.)

Sinonimia. — Cast., malvavisco falso.

Perenne, tronc Uenyós, de i m. o més d'altura,

molt ramificat, cubert d'abundant tement, curt, de

pèls estrellats; fulles curtament peciolades. tomen-

toses, de 3-5 lòbuls, superficials y obtusos a les in-

feriors, aguts y més fondos a les superiors; esti-

pules estretament linears, petites, tomentoses, ca-

duques; flors d'un blanc rosat, purpurines a la

base, axilars, solitàries; pedúncols més llargs que

les fulles, calícul no acrescenl, de lòbuls ovato-

oblongs, obtusiúsculs, més curts que'ls sèpals;

calze molt acrescent, de lòbuls ovato-acuminats, connivents sobre'l fruit; pètals

2-3 veg. més llargs que I cal^e, trasovats, denticulats a l'àpex, fortament barbuts

a l'ungla; aquenis glabres, negrosos a la maturitat, arrugats transversalment y

plans per l'esquena, aguts per les vores; carpófor cònic.

Var. iNCANA Vay. — Fulles superiors marcadament 5-lobades, de lòbuls aguts.

Geografia. — Roques del litoral mediterrani : de Cadaqués al Cap de Creus. = Cada-

qués (Trem.l); de Cap de Creus a la Selva (Bub.V, S. Aniol de Uija(Vay.l ni Hb. Cad.);

cingle de S. Roc (.Cod.i); Portvendres i^Gaui.); platja de Argelés, aprop de Colliure (Lap.).

—

Abril-Juliol.

N. B. — Totes les mostres que havem vist d'aquestos llocs corresponen a la var. iscan* Vay.— p bitlobvt*

Rouy.

Lavàtera maritima.

492. = L. Olbia L.

(de Olbia, nom de una de les Hières, illa de Pro-

vença, habitació del tipus.)

Perenne, tronc Uenyós, de més de i m., rodó,

un poc estriat, vermellós, amb llargs pèls estre-

llats, més abundants a la part superior; fulles mit-

janament peciolades, 3-5-lobades, lòbul terminal

de les superiors molt llarg, les florals alabarda-

des, enteres o subfestonades; estipules lanceolaio-

alesnades, pestanyoses, caduques; flors purpuri-

nes, grans, axilars, solitàries, curtament peciola-

des, calícul jpoc acrescent, de lòbuls amplament

oraís, curtament acuminats; calze apenes acres-

cent, de lòbuls ovats, acuminats y aplicats al fruit;

corola 3 veg. més llarga que'l cal^e; pètals obcordiformes, aquenis tomentosos,

llisos, d'esquena plana, de vores obtuses, negrosos; carpófor hemisfèric, sense cu-

brir el fruit.

Geografia. — Boscos y llocs incults del litoral : Gavà, al peu del Castell d'Arampru-

nyà, r. r.; de Cadaqués al Cap de Creus.=Turons pròxims a Barcelona, cap a Horta (Csta.);

torren ts de Cadaqués (Trem, Bub.l; Portvendres (Tiinb.); Banyuls (Rouy); Colliure ^Gaut.);

Cervère (Bub.); Argelés (Conil. in Hb. Cad.). — Maig Juny.

Lavàtera olbia.
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Genre 129.-ALTHAÉA L.

^Del greco-llaii d.\9aía, el malví; de aXeonai, curarse; aludint a les seves virtuts me-
dicinals.)

Flors vermelloses, rosades o lilacines, axilars y terminals; calícul de 6-9 foliols,

soldats per la base, insert al pedúncol; calze 5-fit; estils filiformes; estigmes seta-

cis; fruit poliaqueni, amb els aquenis verticilats al voltant d'un carpófor; plantes

herbàcies, de fulles palmatilobades palmatisectes.

/ Aquenis subbiloculars, acanalais per l'esquena, de vores esteses en ala estria-

I ' da, flors molt grans, axilars, solitàries o geminades, estipules bífides. 2.

( Aquenis uniloculars, ni acanalats ni alats; flors mitjanes, estipules enteres. 3.

( Flors breument pedunculades, foiíolsdel calícul poc més curts que'ls sèpals;

lòbuls del calze triangulars, aguts; pètals rosats o purpurins, fulles S-y pal-

matífides 493. A. rosea.

Flors llargament pedunculades, foliols del calícul 3 veg. més curts que'ls

sèpals, lòbuls del calze lanceolats, pètals grocs, fulles 5-7-palmatipartides,

494. A. fïcifolia.

Pedúncols muitiflors, més curts que la fulla, estipules linears, caduques;

pètals 2 veg. més llargs que'l calze, planta perenne. 495. A. officinalis.

Pedúncols 1-2-flors, més llargs que la tulla, estipules persistents; pètals iguals

al calze o 1 veg. més llargs 4.

Estipules ovato-acuminades, pètals poc més llargs que'l calze, planta anual,

erissada de pèls llargs 496. A. hirsuta.

Estipules linears, pètals 1-2 veg. més llargs que'l calze, planta perenne, de

pubescencia estrellada 497. A. cannàbina.

493. = A. rosea L.

{del llatí roseus, de color de rosa; pel color do-
mhiant de les seves flors.)

Sinofiimia. — Malva doble o vera; cast., malva-

rosa o real, malva del príncIpe, de la reina, Isa-

bela, doncella, de los jardines, loca.

Anual o bienal, tronc de 1-2 m., dret, robust,

simple, meduiós, amb pèls estrellats, +; abun-
dants; fulles peciolades, palmatilobades o palma-
tífides, de S-y divisions festonades; estipules ova-
des, petites, bífides, barbudes, caduques; flors

rosades o purpurines, molt grans, axilars, solità-

ries, curtament pedunculades; foliols del calícul

ovato-triangular, un poc més curts que'l calze,

de lòbuls d'una meteixa forma; pètals obcordats, 3 veg. més llargs que'ls sèpals,

barbuts a l'ungla; aquenis un poc rugosos, peluts, pàlits.

Geograjia. — Alguna vegada espontània per les terres de conreus, mes indubtablement
escapada de cultius.—Juny-Agost.
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Malvacies. G. 139. - Althaéa.

494. • A. ficifolia L.

{del llatí ficus, la figuera; y (oWum, fulla; per

la semblansa de les fulles )

Difereix de la anterior per les fulles palmati-

partides, de 6-7 divisions molt obtuses, subsinua-

to-dentades, pels pedúncols més llargs (2-3 cm.),

lòbuls del calícul 3 veg. més curts que'ls del calze,

que son lanceolats, amb linies longitudinals pro-

minents; pètals grocs.

Geo^ra/ía. — Voltants de Berga ^Senn.!), probable-

ment procedent de cultiu. — Juliol.

495. A. officinalis L.

{pels seus usos y virtuts medicinals.)

Sinonímia. — Malví; cast., malvavisco, hierba

canamera;/r., guimauve; i7.,altea; angl., marsh

mallow; al., Eibisch.

Perenne, arrel gruixuda, tronc de 1 m. o més,

dret, robust, simple o poc ramificat, velutino-to-

mentós, com tota la planta; fulles ovades, festona-

des, sublobades y peciolades; estipules linears,

petites, caduques; flors d'un blanc rosat, mitja-

nes, axilars, sobre pediincols multiflors més curts

que' I pecíol; lòbuls del calícul linear-lanceolats,

més curts que'ls del calze, que son ovato-acumi-

nats, connivents sobre'l fruit, pètals ovato-cunei-

formes, escotats, 2 veg. més llargs que' I cal^e:

aquenls peluts, groguencs, de vores obtuses.

Geografia.— Prats, hortes y llocs humits : al Vallés; Urgell, abundant als prats de Navès,

aprop de Lleyda; estany d'Hars; Ribas; Olot; Castelló d'Ampurias, e/ <j/iíi/. ^= Comú per

paratges humils (Gsta.); Vich (Masf.). — Juliol-Septembre.

496. = A. hirsuta L.

{del llatí hirsutus, erissat ; pel seu toment setós.)

Sinonímia. — Cast., malvavisco peludo; cana-

mera azul.

Anual, tronc de 1-4 dm., solitari y dret, o bé

varis y ascendents, eríssats de llargs pèls setosos;

fulles peciolades, les inferiors orbicular-renifor-

mes, festonades, les altres palmatipartides, de

divisions oblongues, inciso-festonades; estipules

ovato-acuminades, petites, barbudes, persistents;

flors lilacines y després blaves, axilars, solitàries;

pedijncols més llargs que les fulles; lòbuls del

calícul y del calze llargament lanceolato-linears,
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Malvades. G. 1 39. -Althaéa.

però aquells més curts, y aquests aplicats al fruit; pètals trasovats, apenes més llargs

que' I cal^e, d' ung\a pestanyosa; aquenis glabres, rugoso-retktilats, de vores ob-

tuses.

Var. GRANDiFLORA Nobis. — Lòbuls del calícul y calicinals quasi iguals; corola

el doble llarga del calze.

Geografia. — Ermots y terres pedregoses : Des del liioral al Vallés, S. Llorens del Munt
al Ubac, Montserrat, al Urgell, cap a Balaguer; Bages; a Labaells del Bergadà, Ribas et

alibi. = Rocacorba, montanya del Mont (Vays); Llers (Senn.); La Cenia (Llen.l).

La var. grandiflora, a les hortes de Tarrassa, r. r. — Maig-Juny.

497. -A. cannàbina L.

{del llatí cannàhinus, de cannabus cannabis, el

cànem; pel port de la planta y semblansa de les

fulles.)

Sinonímia. — Cast., malvavisco y cànamo sil-

vestre, canamera angosta.

Perenne, tronc de més de i m., dret, rodó, amb
abundant toment estrellat; tulles inferiors palma-

íípartídes, y \qs ahres pahnatisectes, de segments

lanceolato-dentats y peciolats; estipules lanceolato-

acuminades, petites, caduques; flors rosades, axi-

lars, solitàries o geminades; pedúncols 1-2 veg. més

llargs que la fulla; lòbuls del calícul lanceolats,

més curts que'ls del calze, que son ovato-acumi-

nats, drets sobre'l fruit; pètals ovato-cuneiformes,2 veg. rnés llargs que' I cal^e;

aquenis glabres, rugosos a la esquena, de marges obtusos.

Subsp. A. NARBONENSis Pourr. — Fulles més tomentoses, quasi blanquinoses per

les dugués cares, les inferiors palinatífides, les superiors palmatipartides; lòbuls

del calícul ovats, aguts, quasi tan llargs com els del calze.

Geografia. — Vores de les corrents y llocs herbosos : Castellgalí, vores del Llobregat,

Gelida y part del Penades; al Urgell; Bages. = Cardona, Solsona (Bub.); Miracle (Marcetl);

vores del llac de Banyolas, Sabanastre (Vay.); la Cerdanya (Csta); Prades, Montlluis (Lap.).

La Ssp. A. Nabbonensis Pourr, a Montjuich (Pourr ex Amo); Narbona (Pourr).—Jul.-Ag.
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Genre 130. - HIBISCUS L.

(De la forma grega ípíoxoç, de Dioscor., equivalent al llati ibiscum hibiscum, la althaea

o malva silvestre.)

Flors groguenques, nigro-purpurines a la base, grans, axilars, solitàries; pedún-

cols més llargs que les fulles, calícul multipartit en lacinies linears, reflexes, inser-

ies al pedúncol, molt més curtes que'l calze, 5-lobat, a la íi vesiculós, reticulat, de

lòbuls triangulars; pètals trasovats, una veg. més llargs que'l calze; estigma capi-

tat, fruit càpsula 5-locular, loculicida, trasovoide, setosa, inclosa; llevors negres,

reniformes, amb petits tubèrcols : herbes anuals, troncs de 3-4 dm., el central dret

y els altres ascendents, amb pèls estrellats y setosos; fulles glabrescents, les infe-

riors orbiculars, les altres 3-5-partides en lacinies oblongues, lobato-cuneilormes;

estipules alesnades, petites, barbudes.

498. = H. Trionum L.

{del llati Triones, um, el Carro; relacionant pro-

bablement amb la presencia d'aquesta constelaciú

la floració matinal d'aquesta planta de flors soli-

seques y efímeres (i).

Sinonimia. — Cast., malva vesicaria o vejigosa,

aurora.

Geografia. — Terres cultivades : freqüent als camps
pròxims a la Porta Nova de Barcelona, en temps de Sa/-

vador; immediacions de Tarragona, baix Aragó (Losc.

et P., Senn.l in Hb. Cad.); semi espontani en algun

jardí d'Olot (Vay., Bolós); Sallent, aprop del mas Illa

y al punt designat pels Emprius (Puj. Cl). — Juny-Se-

tembre.

(1) Les deoomiaacions de «aurora» dd cast., «estel del demati» del aUm. y «bona nita les nou»del angl.^

semblem confirmar aquesta relació.
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Família 19."- GERANlACIES dc.

(
Del gen. geranium.)

Flors hermafrodites, regulars, purpurines, rosades o blanquinoses, en umbeles

uni-, multiflores, sobre pedúncols bracteolats, axilars o terminals, calze y corola

pentàmers; sèpals persistents, mucronats, pètals caducs, alternant amb b glàndu-

les nectaríferes; 10 estams biseriats, els esteriors més curts y freqüentment estè-

rils, 5 estils, 5 estigmes íiliformes, fruit format per 5 aquenis verticilats, perllon-

gats en aresta, y soldats a un eix central llarg y filiforme, del qual se desprenen a

la maturitat, cargolantse les arestes en arc bé en hèlix : herbes de troncs articu-

lats, fulles simples y estipulades.

10 estams fèrtils, aquenis que's desprenen del eix, de la base a l'àpex,

cargolantse en arc 131. Geranium.

5 estams fèrtils y 5 estèrils, aquenis que's desprenen del eix, de l'àpex

a la base, cargolantse en hèlix 132. Erodium.

Genre 131. - GERANIUM L.

(Greco-llatí g•erawíon, de Pllni; de YÉpavoi;, bernat pescaire, cast. ia gar^^a real; per la

semblansa del fruit amb el cap d'aquesia au.)

Flors rosades, violàcies o blanquinoses, solitàries o geminades, 10 estams fèr-

tils, els 5 més llargs amb una glàndula nectarífera a la base; aquenis arrodonits a

l'àpex, que's desprenen de l'eix, de la base a l'àpex, cargolantse la seva aresta en

arc circumferència, no en hèlix.

Í

Ungla dels pètals tant o més llarga que'l llim, glabra; calze piramidal. 2.

Ungla dels pètals molt més curta que'l llim; calze estes 3.

Fulles orbiculars, palmatífides, pètals vermells, una veg. més llargs que'l

calze, planta glabra, lluenta 499- G. lúcidum.

2 { Fulles poligonals, palmatisectes, pètals rosats, amb venes blanques, 2 vega-

des més llargs que'l calze; planta pubescent-glandulosa, pudenta,

500. G. Robertianum.

Fulles poligonals 4.

3 1

Fulles orbiculars 9-

Fulles palmatipartides; plantes pubescent-glanduloses a l'àpex ... 5-

( Fulles palmatífides; plantes pubescents o piloses, no glanduloses . . 7.

I

Plantes anuals, pètals apenes iguals al calze, rosats, filamentsestaminals pu-

\ bescents a la base, aquenis reticulats, fulles de 3-5 divisions,

5 501. G. divaricatum.

ï Plantes perennes, pètals 1-2 veg. més llargs que'l calze, filaments estaminals

X pestanyosos a la base, aquenis no reticulats, fulles de S-y divisions. . 6.



PUBLICACIONS DE L* INSTITUT DE CIÈNCIES

Geraniicies. G. i3i.-Geranium.

Pedicels fructífers refractats, sèpals bruscament aristats, ungla dels pètals

glabra per dessobre, filaments estaminals triangulars a la base,

502. G. pratense.

Pedicels fructífers drets, sèpals obtusos, llargament mucronats, ungla dels

pètals peluda per sobre, filaments estaminals alesnats,

503. G. silvàticum.

Bracteoles obtuses, fulles alternes, pedúncols fructífers drets, aquenis arru-

gats, no barbuts a la commissura 504. G. phaéum.
'

j Bracteoles acuminades, tuUes generalment oposades, aquenis amb una cap

arruga, barbuts a la commissura 8.

/ Pedicels fructífers drets, pètals rosats o lilacins, cuneiformes, escotats, aque-

V nis finament pubescents, amb una arruga transversal a l'àpex,

8 s 505. G. nodosum.
/ Pedicels fructífers reflexes, pètals purpurins, trasovats, arrodonits a l'àpex,

\ aquenis peluts, no arrugats 506. G. palustre.

í Plantes acaules o subacaules, fulles virido-cendroses, orbiculars, palmati-

^
partides, divisions 2-3-lobades, pètals trasovato-escotats, quasi senlats,

^ i 507. G. cinereum.

( Plantes marcadament caulescents 10.

( Fulles palmatisectes, aquenis no arrugats 11.

10
\

{ Fulles palmatífides 13.

Plantes perennes, piloses, pètals d'un vermell de sang, i-3 veg. més llargs

11^ que'l calze, pedúncols uniflors 508. G. sanguineum.

Plantes anuals, pètals no més llargs que'l calze, pedúncols biflors . . 12.

Pedúncols molt més llargs que les fulles, sèpals recorvats, aquenis carenats,

barbuts a la commissura 509. G. columbinum.
12 (

^ ->

Pedúncols més curts o poc més llargs que les fulles; sèpals plans, aquenis

no carenats ni barbuts 510. G. dissectum.

Plantes perennes, pètals breument unguiculats, amb l'ungla pestanyosa per

sobre, fondament escotats, aquenis finament pubescents, no arrugats,

^3 ^ 511. G. pyrenaicum.

[ Plantes anuals 14.

i Pètals no escotats, d'ungla glabra, pedúncols més curts que les fulles, aque-

14
I

nis no arrugats 512. G. rotundifolium.

[ Pètals escotats, d'ungla pestanyosa, pedúncols més llargs que les fulles. 15'
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Geraniàcies. G. i3i.-Geranium.

T

1

—
u

•^
)

Pètals d'un violeta pàlit, filamenis estaminals pestanyosos, aquenis cuberts

( de pèls aplicats, no arrugats 514. G. pusillum.

Pètals purpurins, filaments estaminals glabres, aquenis també glabres, arru-

gats 513- G- molle.

Geraniuxn lucidum

499. = G. lúcidum L.

{del //a/i' lúcidus, brillant; per la lluentor de la

planta.)

Anual, inodora, tronc de i-3 dm., dret o ascen-

dent, rodó, fràgil, glabrescent, a la fi vermellós,

lluent com tota la planta; fulles orbicular-reni-

formes, palmatifides, 5-j lòbuls cuneiformes, ob-

tusos, inciso-festonats, estipules lanceolades, agu-

des; flors vermelloses, petites, pedúncols biflors,

més llargs que les fulles, calze piramidato-pen-

tagonal, d'ànguls aguts, glabres ; sèpals ovato-lan-

ceolats, erecto-conni vents, breument aristats,

arrugats transversalment; pètals oblongs, una ve-

gada més llargs que'l calze, d'ungla molt llarga,

glabra, filaments estaminals lanceolato-alesnats, aquenis lleugerament reticulats,

pubescent-glandulosos.

Geografia. — Llocs frescos y ombrívols d'una gran part del país : Montserrat, Ubach,

S. Llorens del Munt, S. Hilari, Monsolí; Guillaries, a S. Miquel Sulterra. = Vich (Masf.);

valls pirenenques (^Csta.); Osor (Cod.); Luchon (Zett.)— Maig-Juny.

500. = G. Robertianum L.

(forma llatinisada de herba Ruperti; dedicada a

Sant Robert (Ruprecht), per les seves suposades

virtuts curatives.)

Sinonímia.—Herba de Robert o de Sant Robert;

cas/., hierba de San Roberto, agujas de pastor, hier-

ba de la esquinancia;/r., herbe à Robert, gérarne

robertine; it., erba roberta; angl., herb Robert;

al., Ruprechtskraut.

Anual bienal, pudenta, tronc de !-5 dm., frà-

gil, dret o ascendent, rodó, pubescent-glandulós,

a la fi, freqüentment vermellós, fulles triangular-

pentagonals, palmatisectes, de 3-5 segments pecio-

lats, pinnatifits, estipules y bracteoles lanceolades,

obtusiúscules o agudes; flors purpurines amb venes blanques, pedúncols biflors,

més llargs que les fulles; sèpals eliptics, erecto-connivents, mucronats, carenats,

piloso-glandulosos, no arrugats transversalment; pètals ovats, enters, 2 veg. més

llargs que'l calze, d'ungla molt llarga y glabra, filaments estaminals lanceolato-

alesnats, anteres de color de tronja, aquenis rugoso-reticulats, pubescents.

Geranlnm Robertianum.
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Geraniicics. G. 131. -Gcranium.

Kassa G. Pukpurelm Vill. — Flors petites, pètals poc més llargs quc'l calze y
mes estrets, anteres grogues.

Geografia.— Freqüent per torrents y llocs ombrívols : desde la costa fins als Pirineus,

el tipus y la Ras. G. Pubpureum Vill. — G. Robertianum. — 3 Pabviflorum Biv. — Maig-

Setembre.

501. -G. divaricatum Ehrh.
(del verb llatí divaricare, obrirse estenentse; per
les branques obertes y esteses en tots sentits.)

Anual, tronc de 3-4 dm., ascendent, de bran-

ques diparicadcs, pubcscent-glandulós a la part

superior, fulles poligonals, palmatifides. de 3-5

lòbuls amples, desiguals, un dels laterals més gran,

crenato-dentats, estipules y bracieoles molt peti-

tes, linear-acuminades, flors rosades, pedúncols

biflors, més curts que les fulles; pedicels fructífers

reflexes, molt més llargs que'I calze; sèpals ovato-

oblongs, obtusiúsculs, mucronulats; pètals tras-

ovats, escotats, aproximadament iguals al calze,

amb l'ungla curta, no pestanyosa, filaments esta-

minals lanceolato-alesnats, pubescents a la base, aquenis peluts, rugosos trans-

versalment.

Geografia. — Llocs herbosos de les montanyes : Prats de .Molló (Massot, ex Rouy ; Hb.

Xatart, ex Gaut.); Canigó (Lap., Gaut.); entre Salardú y Banos (Timb.); Pirin. Orient.

(Coste). — Juliol-Agost.

502. G. pratense L.

(llati pratensis, de pratum, el prat; per la seva es-

tació.)

Sinonímia. — Cast., geranio quinto y pico de
cigüena quinto.

Perenne, tronc de 3-8 dm., dret, robust, angu-
lós, bifurcat a la part superior, cubert de pèls

curts y aplicats, glandulós a l'inflorescència; fu-

lles poligonals, palmatipartides, de 5-7 divisions

rombals, pinnatifides; estipules y bracteoles lan-

ceolato-linears, acuminades; flors purpurines o li-

lacines, grans, en cimes corimbiformes; pedúncols

biflors, més llargs que les tuUes, pedicels fructí-

fers rejractats, més llargs que'I calze; sèpals

ovato-oblongs bruscament aristats; pètals amplament trasovats, enters, 1-2 vega-

des més llargs que'I calze, d'ungla glabra per sobre; filaments estaminals /nan-
gulars a la base, després alesnats; aquenis piloso-glandulosos, no arrugats.

Geografia. — Prats de les montanyes : Ribas, la Cerdanya, Núria. •=Aprop de Berga,

Peguera; cap a Sopeira, Vall d'Aràn y a major elevació (Csta.); Camprodon, Carençà, la

Molina, Eyne (Vay.). — Juny- Agost.
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Geraniicies. G. i3i.-Geranium.

503. G. silvàticum L.

(llatí súvàúcus, de silva, bosc selva; per la seva

estació : silvestre.)

Perenne, tronc de 3-8 dm., dret, robust, angu-

les, subglabrescent o cubert de pèls llargs y ±
oberts, solament glandulósa l'àpex; fulles /Jo/Zg-o-

nals, palmatipartides, de S-j divisions rombah,

pinnatífides; estipules y bracteoles lanceolato-li-

nears, acuminades; flors purpurines
,
grans, en

cimes corimbiformes; pedúncols biflors, més llargs

que les fulles, pedicels fructífers, drets, més
llargs que'l calze; sèpals ovato-elíptics, obtuses,

llargament mucronats; pètals trasovats, 1-2 vega-

des més llargs que'l calze, d'ungla peluda per

sobre; filaments estaminals lanceolato-alesnats; aquenis piloso-glandulosos, no

arrugats transversalment.

Geografia. — Prats y boscos de les montanyes : Montseny, tocant a Sta. Fe y al peu del

turó de l'Home; Baga de Segalés, al Bergadà; Ribas, la Cerdanya, Núria, al peu de la Creu

de'n Riba. = Boscos de Camprodon; montanyes de Ciuret; Coilsacabra, Tragurà, Platra-

ver, Puigsacau (Vay.); Setcases (Isern!); Vall d'Eyne (Bub.); port de Benasque (Zett.) y

de Pallars (Lap.). — Juny-Agost.

Una planta que en Maig de 1886 cuiiírem a la Font de la Cirera, cap a l'Ubach, sembla

una T&ssdi pilosa de la E. Parviflobum Knaf.

504. " G. phaeum L.

[del grec (paióç, a, óv, amb dessinencia llatina; fosc,

pel color de lesjlors.)

Perenne, rizoma gruixut, nuós, tronc de 2-5 dm.,

dret, simple o bifurcat, pelut, fulles poligonals,

palmatifides, de S-y lòbuls oblongo-rombals, fon-

dament inciso-dentats; estipules lanceolato-acumi-

nades; flors nigro-violàcies, grans; pedúncols 1-2-

flors. més llargs que la fulla, opositifolis, pedicels

fructífers molt més llargs que'l calze, drets o bé

oberts; bracteoles petites, linears obtuses, barbu-

des; sèpals eliptico-oblongs, mucronats, amb al-

guns pèls llargs; pètals orbiculars, enters, molt

oberts, més llargs quel calze, peluts a l'ungla;

filaments estaminals lanceolato-alesnats, pestanyosos a la base; aquenis pubes-

cents,Jortament arrugats transversalment

.

Geograjla. — Boscos y prats de les montanyes : Vall de Comprodón (Bolós, Vay.); Sant

Marti del Canigó (Lap.); Vall d'Aràn, prats de Bosost (Comprí!); Luchon (Zett.); Artiga de

Lin (Llen.l). — Juny-Juliol.
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dicals, orbiculars. palmatipartides, de 5-y segments cuneiformes, 2-3 dentals,

llargament peciolades, subcoriàcies, pubescents, d'un vert cendrós; estipules lan-

ccolades; flors vermelloses, grans; pedúncols 1-2-flors, més llargs que les fulles;

pedicels fructífers llargs, desiguals, drets o inclinats; sèpals elíptico-oblongs, ob-

tusos, mucronats, pubescents; pètals trasot'ats, no llargament cuneiformes, es-

cotats, 1-2 veg. més llargs que'l calze, d'ungla pestanyosa; filaments estaminals

lanceolato-alesnats, pcstanyosos a la base; aquenis jt?«èesce«/s, amb una arruga

transversal a l'àpex.

Geografia. — Pastures y roques elevades en el Pir. Centr. : Monlanyes de Benasque y
Castanessa (Villiers); Bielsa (Compn.), abundant a les pastures alpines (Zett.); Mont Cour-

bison, Comagireia, aprop de Montgarri. (Llen.!).—Juny-Agost.

508. » G. sanguineum L.

(del llatí sanguineus, sanguinós; pel color de les

Jlors.)

Sinonímia. —Agulles, bec de cigonya o de grua;

cast., aguja sangrienta, pico de cigüena;/?-., bec

de gruesanguin; z7., geranio sanguigno; al., Blut-

wurzel, Blutròsel; angl., bloody crane's bill.

Perenne, rizoma gruixut, llarg, horizontal,

troncs de 1-4 dm., ajeguts o ascendents, rodons,

ramificats, peluts; fulles orbicular-reniformes, pal-

mati-partídes, de 5-j divisions cuncifornies, 2-3-

fides; estipules ovato-agudes; flors purpurines,

grans; pedúncols uniflors, 1-2 veg. més llargs que

les fulles; pedicels fructífers reflexes, i-3 veg. més
llargs que'l calze; bracteoles lanceolato-acuminades; sèpals elíptics, obtusos, aris-

tats, amb alguns pèls llargs; pètals trasovato-cuneiformes, escotats, 1-2 veg. més
llargs que'l calze, d'ungla curta y pestanyosa; filaments estaminals lanceolato-

alesnats, pestanyosos a la base; aquenis^e/ií/s, finament glandulosos, barbuts, no

arruguis.

Geografia,— Boscos àrits y llocs herbosos : Montcada, S. Fost, Reixach y altres ilocs

de la cordillera litoral; S. Pere Sacama, sobre Olesa de
Montserrat; Gelida, cap a Masgranada; Empalme, Sils

y Vidreras del Baix Empordà.=Aprop de Berga (Csta.);

Olot (Bolós, Tex.); Prats de Rey (Puigg.); Manresa, rie-

ra de Rajadell (Font); regió subpirenenca de Núria;

Puigneulós, Ciuret, S. Hilari; la Cerdanya (Vay), aprop

de Fígueras(Senn.); S. Martí Sapresa (Cod.!).—Mg-Jul.

509. = G. columbinum L.

{llatí columbinus, de columba, el colom; per la

semblansa més o menys remota dels pedicels amb
el peu de dita au.)

Sinonimia. — Casí., pie columbino, pico o pie

de paloma, pata de perdiz;/r., bec, pied ou patte

de-pigeon; it., piede colombino; angl., culverfoot;

al., Schartenkraut, Taubenfuss, Sonnenwirbel.
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Anual, tronc de 1-4 dtn., prim, dret o ascendent, rodó, simple o bifurcat, cubert

de pèls curts y aplicats, fulles orbiculars, palmatisectes, de 5-y segments pinnati-

partits en lacinies linears, estipules y bracteoles lanceolato-acuminades; üors pur-

purino-lilacines, mitjanes; pedúncols biflors, molt més llargs que les fulles; pedi-

cels fructífers reflexes, 3-6 veg. més llargs que 1 calze; sèpals ovats, aristats;

pètals trasovato-cuneiformes, superficialment escotats, poc més llargs que'l calze,

d'ungla pestanyosa, filaments estaminals lanceolato-alesnats, pestanvosos a la

base; aquenis glabrescents, no arrugats, barbuts.

Geografia. — Llocs herbosos y pedregoses : Gavà y altres llocs de la cordillera litoral;

S. Llorens del Munt; Ubach; Montserrat; Bages; Montseny; Empalme; S. Hilari; Guille-

ries; Vich; Ribas; Queralps, Bagà, S. Climent; Pobla de Liílet ei alibi. = Girona, Tarra-
gona (Vay.); Llers (Senn. — Maig-Agost.

510. = G. dissectum L.

{del llatí dissccaTc, tallar;per lesfulles dividides.)

Anual, tronc de 2-8 dm., dret o ascendent, hís-

pit, y a vegades glandulós a la part superior; fu-

lles orbiculars, palmatipartides en S-y divisions

estretament cuneijormes, laciniades, estipules ova-

to-acuminades, flors purpurines, petites, pedún-
cols generalment biflors, iguals a les fulles o més
curts; pedicels fructífers reflexes, quasi tan llargs

com el calze; bracteoles lanceolato-acuminades;

sèpals ovato-lanceolats, 3-5 nerves, aristats, amb
pèls llargs y altres curts y glandulosos; pètals

ovato-oblongs, escotats, quasi iguals al calze, d'un-

gla pestanyosa; filaments estaminals molt pesta-

nyosos a la part inferior; a.í^atms. pubescent-glandulosos, no arrugats ni barbuts.

Geografia. = Hortes, vores d'aygua y paratges herbosos : al Vallés, Urgell; la Selva,

Castelló d'Ampurias; Ribas. = Vich (Masf.); la Sellera (Cod.)- — Abril-Juny.

51 1. = G. pyrenaicum L.

{per la seva estació més menys pirenenca.)

Perenne, rizoma prim, curt y vertical, troncs de

2-5 dm., drets o ascendents, rodons, peluts, glan-

dulosos a l'àpex, fulles orbiculars, palmatífides,

de 5-j lòbuls cuneiformes, inciso-dentats. les in-

feriors molt llargament peciolades; estipules y
bracteoles oblongo-lanceolades, bífides y pesta-

nyoses; Úors purpurines, mitjanes; pediíncols bi-

flors, més llargs que les fulles; pedicels fructífers,

refle.xes, 2-3 vegades més llargs que'l calze; sè-

pals ovato-mucronulats, pubescent-glanduiosos;

pètals trasovats, bilobats, 1-2 vegades més llargs

que'l calze, d'ungla curta y superiorment pes-

tanyosa; filaments estaminals lanceolato-alesnats, pestanyosos a la base; aquenis
petits, pubescents, ni arrugats ni barbuts.

Geraaium pTreuaiciuii.
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Geografia. — Prats, vores de camins y llocs pedregosos de les montanyes : freqüent a la

vall de Ribas, Queralps, Núria; Tagast, sobre de Berga; Castellar de'n Huc y tota la regió

N. del Bergadà; S. Hilari y Monisoli. = Vidrà, Espinalbet, Collsacabra, Rupit, la Cerdanya

y ses montanyes (Vay.V, a la vall d'Aràn (Llen.l). — Maig-Septembre.

Geraninro rotaadifolivm-

Sia.'G. rotundifolium L.

{llatí rotundifolius (ap. Apul.); de fulla rodo-

na; per la forma de les fulles.)

Anual, troncs de 1-4 dm., drets o difusos, ro-

dons, peluts, glandulosos a la part superior; fulles

orbiculars, palmatífides, de 5-j lòbuls amplament

cuneiformes, inciso-dentats, les inferiors llarga-

ment pecioiades; estipules y bracteoles lanceolato-

linears, bífides o enteres, acuminades, pestanyo-

ses, ver'melloses; flors rosades, petites; pediincols

biflors, 7nés curts que les fulles; pedicels fructífers

reflexes, més llargs que'l calze; sèpals ovats, mu-
cronulats, peluts; pètals trasovato-cuneiformes,

enters; poc més llargs que'l calze, d'ungla g/aéra;

filaments estaminals lanceolato-alesnats, glabres o subpestanyosos a la base, aque-

nis pubescents, barburts, no arrugats.

Geografia. — Vores de camins y llocs herbosos : freqüent desd'el litoral fins als Piri-

neus. — Abril-Juliol.

513. -G. moUe L.

(del llatí moUis, blà, suau, flexible; per la sua-

vitat de les fulles.)

Anual, tronc de 1-4 dm., ajegut o ascendent,

rodó, cubert d'abundants pèls blans y oberts, fu-

lles orbiculars, palmatífides, de S-y lòbuls cunei-

formes, inciso-dentats, les radicals llargament pe-

cioiades, estipules ovato-lanceolades, agudes, pes-

tanyosts, albo-verdoses, üots rosades o purpurines,

petites; pedúncols biflors, opositifolis, més llargs

que les fulles; pedicels fructífers reflexes, 2-4 ve-

gades més llargs que'l calze; bracteoles lanceolato-

linears, agudes, petites, pestanyoses; sèpals ovats,

mucronats, peluts; pètals trasovats, escotats, poc

més llargs que'l calze, d'ungla curta y pestanyosa; filaments estaminals lanceolato-

alesnats, glabres, aquenis també glabres, no barbuts, arrugats transversalment.

Geografia. — Vores de camins y llocs herbosos : freqüent desde la costa fins al Bergadà,

Ribas y Queralps; a les Guilleries. = Comú a l'Empordà, Olot (Vay.); la Sellera (Cod.); al

Pir. Cenir., voltants de Luchon (Zett.). — Mars-Juliol.
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514. . G. pusillum L.

(del llatí pusillus, molt petit : per la seva talla.)

Anual, troncs de 1-2 dm., ajeguts o ascendents,

an<íulosos. finament pubescents, ,i,'landuIosos a

l'àpex; fulles orbiculars, subpalmatipartides, de

5-7 divisiom llargament cuneijormes, inciso-den-

tades, les inferiors llargament peciolades; estipules

y bracteoles lanceolato-linears, enteres o bífides,

acuminades; flors d'un viola pàlit, petites; pedún-
cols biflors me's c«r/s ^«e /es /«//es; pedicels fruc-

tífers rejlexes, 3-4 veg. més llargs que'l calze;

sèpals ovats, peluts, mucronats; pètals trasovats,

escotats, poc més llargs que'l calze, d'ungla curta

y pestanyosa; íïlaments estaminals lanceolato-

alesnats, pestanyosos a la base, els esteriors estèrils; aquenis pubescents, ni barbuts

m arrugats.

p HUMiLE Cav. — Planta nana, fulles menys fondament dividides; pètals iguals

al calze.

Geografia. — Vores de camins, escombraries y llocs herbosos : ai Ubach, la Mata; Santa

Fe de Montseny; S. Hilari; Guilleries, a la Mare de Deu del Coll; Núria, cap al pont de

Cremals. = Caldes de Monibuy (Csia.); torre la Manresana(Puigg.n; Olot y comarca iBolós,

Hb., Tex., Vay.); Vich (Masf.). La [3 humile Cav., aprop de Barcelona, r. (Csta.)-—Abr.-Ag.

Goraninin puaiUmn.
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Genre 132. -ERODIUM L'Hérit.

(Format del nom grec èpcobió? (y ^co&ióí), la garsa major; per la semblansa del fruit amb

el bec y pit daquesia au.)

Flors rosades, purpurines o blanquinoses en nombre de 1-8 a cada pedúncol,

calze V corola pentàmers, 5 estams fèrtils y nectan'fers y altres 5 estèrils; aquenis

amb 2 depressions laterals a l'àpex, separantse la aresta de dalt a baix y cargo-

lantse en hèlix.

Fulles, per lo menys les inferiors, dentades, lobades pinnatífides, però no

I ^
pinnatisectes 2.

Fulles totes 1-2 pinnatisectes 5-

Aquenis amb 2-3 solcs circulars sota les depressions apicals, bec robust, de

8-12 cm., sèpals mucronats, piloso-glandulosos, estipules ovades,

2j 515. E. Botrys.

( Aquenis amb I solc apical, o cap; bec prim de 1-6 cm 3-

í Aquenis amb i solc apical, bec de 2-3 cm., fulles festonades o superficialment

]
lobades, pedúncols de 3-8 flors, més llargs que les fulles, bracteoles am-

3 i plament ovades, obtuses 516. E. malacoídes.

[ Aquenis sense solc apical, bec de 3-6 cm., fulles inferiors lobades . . 4.

Bec dels aquenis de 3-4 cm., bracteoles ovades, agudes, filaments estaminals

estèrils, pestanyosos; corola més llarga que'l calze, fulles 3-fides,

517. E. Chium.

) Bec dels aquenis de 4-6 cm., bracteoles ovades, obtuses, filaments estaminals

tots glabres; corola una veg. més llarga que'l calze, fulles pinnatífides

pinnatipartides 518. E. Cavanillesii.

Bec de 6-8 cm., robust, sèpals llargament aristats, plantes anuals, pubpscent-

5 [
glanduloses 519- E. Cíconium.

Bec de menys de 5 cm., prim, sèpals mucronats 6.

Plantes acaules, perennes, de rizoma llarg y escamós, fulles bipinnati-

^, sectes 7-

Plantes caulescents, anuals, rarament acaules, perennes, de rizoma curt y

no escamós 9*

Flors violàcies, bracties grans (5-6 mm.), ovato-agudes, sèpals elíptics, llar-

gament mucronats, piloso-glandulosos, pètals trasovato-aguts, separats,

desiguals, els 2 superiors més grans, ordinàriament amb una taca negrosa

a la base, pèls de la cara interior de l'aresta rojencs, llevors llises,

7 (
520. E. macradenum.

Flors blanquinoses, bracties doble petites, sèpals elíptico-trasovats, breu-

ment mucronats, tomentosos, pètals amplament trasovats, contiguus, es-

cotats o rosegats, iguals, sense taques, pèls de la cara interna de l'aresta

blancs, llevors finament estriades 8.
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/ Sèpals tomcntoso-glandulosos, bracties lanceolato-acuminades, fulles piloso-

_
)

{^landuloi-es o glabrescents, planta d'olor de boc . 521. E. petraeum.

)
Sèpals tomeniosos, bracties ovato-acuminades, fulles canoses pel anvers y

( verdoses pel revers, planta inodora 522. E. rupestre.

Fulles sub 3-pinnatisectes, bracteoles obtuses, pedúncols de 2-4 flors; aque-

nis amb un solc apicai 523- E. tenuisectum.
^ ' Fulles 1-2 pinnatisectes, agudes, pedúncols de 2-8 flors; aquenis amb un solc

apicai 'O-

Í

Segments de les fulles inciso-dentats, bracteoles ovades, no acuminades, íila-

ments estaminals fèrtils 2-dcntats a la base; planta d'olor de mesc,

524. E. moschatum.

] Segments de les fulles pinnatífits o pinnatisectes, bracteoles ovades, acumi-

r nades, filaments estaminals sense dents a la base; plantes sense olor de

y mesc ïí-

Planta anual o bienal, de pedúncols al principi radicals, y després axilars,

pètals no contiguus, ovato-elíptics, a lo més una veg. més llargs que'l calze,

525. E. cicutarium.

Planta vivaç, pedúncols radicals, pètals contiguus, ovato-rodons, 1-2 vegades

més llargs que'l calze 526. E. romanum.

10

II

515. -E. Botrys Bert. — Geranium Bo>
trys Cav.

{graco-llatí i3oTpúí, la artemisia, espècie de donzell;

per la semblansa de les fulles.)

Anual, tronc de 1-7 dm., robust, ascendent, in-

flat als nusos, híspit, pubescent-glandulós a l'àpex;

fulles ovato-oblongues, pinnatítides, de lòbuls in-

ciso-dentats, glabrescents erissades; estipules

ovato-acuminades, Üors purpurines. mitjanes; pe-

dúncols 1-4-flors, generalment més llargs que la

fulla; pedicels fructífers reflexes, i-3 veg. més
llargs que'l calze; bracteoles ovato-agudes. pes-

tanyoses; sèpals oblongs, escariosos al marge, pu-

bescent-glandulosos, 3-nerves, mucronats; pètals

oblongs, iguals, enters, més llargs que'l calze; filaments estaminals glabres; aque-

nis cuberts de pèls blancs, aplicats, en sèrie divergent, al costat de la comissura,

glabres a l'àpex, depressions fondes, amb 2-3 solcs circulars sota d'elles, bec de

8-17 cm., amb 6-7 voltes d'espira.

P LuxuRiANS Guss. — Tronc robust, de 2-5 dm., fulles superiors bipinnati'fides,

pedúncols 2-4-flors, bec del fruit de 6-8 cm.
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f BREVicAULE Rouy. — Planta de 5-i5 cm., ordinàriament més curta que'l bec

que és de 10-12 cm., fulles quasi totes radicals, lobato-pinnatílides, pedúncols i-,

y rarament, 2-flors.

Geografia. — Marges y vores de camins : Tarrassa, a les hortes y vinyes de la part sur,

r., les augues varietats. = Pla de Barcelona (Colm.); Castelldefels (Trem.l); Sarrià, Hosta-

franchs (Tex.); Tarragona (Wbb.). — Abril-Maig.

Erodium malacoidfia.

Sie.-E. malacoides Willd.

(del grec naXóxn, malva, y la terminació oïdes, per

la semblansa de les seves fulles amb les de la mal-

va.) (i).

Siiioiiimia. — Bec de cigonya, forquilles, rellot-

ges; cast., malva de Àfrica, filamaría.

Anual, tronc de 1-4 dm., dret ascendent, rodó,

ramificat, pubescent-glandulós; fulles ovades, fes-

tonades, o superficialment lobades; estipules ova-

des, agudes, escarioses; flors lilacines, petites, pe-

dúncols 3-8-flors, més llargs que les fulles; pedi-

cels fructífers reflexes, 2-4 veg. més llargs que'l

calze; bracteoles amplament ovades, obtuses; sè-

pals ovats, 3-5-nerves, mucronats, pilosoglandu-

losos; pètals irasovats, enters, poc més llargs que'l calze, d'ungla pestanyosa; fila-

ments estaminals giabres, aquenis amb un solc apical, bec prim, de 2-3 cm., amb
4-5 voltes d'espira.

« GENUiNUM Rouy. — Fullcs radicals amplament ovades, amb els lòbuls que's

cubreixen; pètals ostensiblement més llargs que'l calze.

P ALTHAEoÍDEs Jord. — Fullcs radicals mcnys amples, lòbuls que no's cubrei-

xen; pètals quasi iguals al calze.

Cada una d'aquestes varietats presenta una subvar. platyphyllum y una altra

MICROPHYLLUM Rouy.

Geografia. — Comú per terres cultivades y vores de camins : des del litoral fins a Berga,

Ribas, Olot, la Selva et alibi. La |3 ai.thaeoides Jord.,

subvar. platyphyllum Rouy, al Vallés y Penades; y
la subvar. .micpophyllum Rouy, al litoral de Sitges. —
Abril-Juliol.

517. = E. Chium Willd.

(greco-llati Chius, adj., de la illa de Quio, del mar
Egeus.)

Anual, tronc de 1-4 dm., dret ascendent, rodó,

simple ramificat, ^^ híspit; fulles ovato-cordi-

formes, 3-fides, de lòbuls inciso-festonats, les infe-

riors llargament peciolades; estipules y bracteoles
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ovades, agudes; flors rosaío-lilacines, mitjanes, pedúncols 3-8-flors, més llargs que

les fulles, pedicels fructífers rejlexo-ascendenís, 3-5 veg. més llargs que'l calze; sè-

pals elíptics, 3-5-nerves, pubescents, mucronats; pètals elíptics, enters, més llargs

quc'lcahe; filamenís estaminals estèrils, pestanyosos; aquenis sense solc apical,

cuberts de pèls curts y aplicats; bec de 3-4 cm., de 6-7 voltes d'espira.

Rassa E. littoreum Léman. — Planta perenne, pubescent-glandulosa supe-

riorment; pètals apenes més llargs que'l calze, filaments dels estams estèrils glo-

bres.

Rassa E. murcicum Willd.—E. ciiiu.m Willd. var. catalauniclm Senn. et Pau.

—

Planta bienal o perennant, peluda, glandulosa a l'àpex, robusta, de fulles Sparti-

des, amb les divisions fortament inciso-dentades, oblongo-cuneiformes, pètals una

vegada més llargs que'ls sèpals; filaments estaminals estèrils glabres.

Geografia. — Litoral, arenals, parets y vores de camins : Castelldefells, Gavà, al peu del

castell d'Aramprunyà; Poble Nou, Mataró, Castelló d'Ampuries, Cadaqués. = Sta. Creu

d'Olorde (Llen.l); Prats de Rey (Puipg.h; de Roses a la Selva de Mar (Vay.); Portvendres

(^Rouy, Gaut.); Cadaqués, Rosas, la Escala, Colliure Bub.).

La rassa E. littoreum Léinan, a Gavà y Castelldefels; abundant a Cadaqués.

La rassa E. murcicum Willd., a Cantallops (Senn. 'I; Portvendres (Rouy); Banyuls (Xatari);

Colliure (Loret ex Rouy). = Maig- Juny.

518. = E. Cavanillesii Wk. — Geranium
pulverulentum Cav.— E. laciniatum Auct.

cat., non Willd.

{del llatí pulverulentus, de pulvis; polsós; pel

toment de les fulles; laciniatus, s'ha format del

//d// lacinia, la franja vora; per les divisions de

lesjulles; dedicada al botànic valencià Cavanilles.)

Anual, troncs de i-3 dm., ajeguts o ascendents,

glabrescents, fulles ovades, pinnatífides pinnati-

partides, amb els lòbuls inciso-dentats laciniats;

lacinies linears, densament y hrtnmtnl pubérules,

estipules lanceolato-agudes; flors purpurines. pe-

tites; pedúncols 3-8-flors, més llargs que les Julles;

pedicels fructífers refle.tes, més llargs que'l calze, bracteoles ovades, obtuses; sè-

pals oblongs, 3-5-nerves, pubescents, mucronats; pètals oblongs, / veg. inés llargs

que'l cal^e; filaments estaminals tots glabres; aquenis sewse so/c a^/ca/, bec de

4-6 cm., amb 7-8 voltes d'espira.

Geografia. — Arenals marítims : platges de can Tunis y de Castelldefels. = Turons prò-

xims a Barcelona (^Csta.); afores de Barcelona (Salv.l); Mataró (Ferr.l); Tarragona.

—

Maig-Juny.
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Erodium ciconium

519. «E. ciconium Willd.

{del llatí ciconia, la cigonya; per la semblansa del

\ seu fruit amb el bec de dita au.)

Sinonimia. — Agulles, bec de cigonya; cast.,

rostro o pico de cigüena, hierba del pico, alfileres,

agujas de pastor.

Anual, tronc de 1-6 dm., ascendent, pubescent-

glandulós, fulles ovades, pinnatisectes , de seg-

ments pinnatipartits, amb els lòbuls inciso-den-

dats, els superiors decurrents, en un raquis dentat

; olobulat; estipules ovato-acuminades, f{ors pur-

purines, mitjanes; pedúncols 3-8-flors, més llargs

que les fulles; pedicels fructífers reflexes, 1-2 ve-

gadas més llargs que'l calze; bracteoles petites,

ovato-acuminades; sèpais elíptics, 3-5-nerves, glandulosos, aristats, pètals ovato-

oblongs, iguals al calze o poc més llargs, els tres inferiors enters, els dos superiors

més amples y escotats; filaments estaminals estèrils, pestanyosos a la base, y els

fèrtils pestanyosos a l'àpex; aquenis erissats de pèls blancs, llargs, aplicats, y d'al-

tres més curts y glandulosos, sense solc apical; bec de 6-8 cm., amb 6-8 voltes

d'espira.

Geografia. — Vores de camins, marges y llocs herbosos : pla de Barcelona, Tarrassa;

Penades, abundant al puig dels Carboners, sobre Pontons y cap a S. Magí de Brufaganya;

Urgell, envers Balaguer; Montserrat, Monistrol; Figueras. = Plana de Vich (Masf.l); Lleyda

(Compn.l); Segarra (Csta.); Prats de Rey(Puigg.), Empordà, cap a Vilasau, Castelló et alibi

(Vay.); Benasque (Lap.). — Abril-Juny.

i 520. = E. macradenum L'Hér. — E. glan^

dulosum Willd.

[del grec naxpóc;, llarg, abundant; y dbtív, d&nvoí;,

glàndula, per les fulles y sèpais glandulosos.)

Perenne, d'olor virós, fort, acaule, de 5-i5 cm.,

rizoma llenyós, gros, ramificat, escamós; fulles

ovades, de llim més curt que'l peciol, bipinnati-

sectes, de lòbuls linear-lanceolats, piloso-glandu-

I
losos, verdes; flors violades, grans, pedúncols

i
llargs, 3-5-flors, bracties relativament grans, ova-

to-agudes; sèpais elíptics, llargament mucronats,

piloso-glandulosos; pètals una veg. més llargs

i que'l calze, trasovato-aguts, separats, desiguals,

els 2 superiors més grans y ordinàriament amb

una taca negrosa a la base; bec de més de 2 cm., pèls de la cara interior de l'aresta

d'un color ferruginós; llevors llises.

Geografia — Roques pissarroses y pinyolenques : abundant per tota la serra de S. Llorens

del Munt, Montcau, Coll de Daví, Ubacfi, y, atravessant el Llobregat, Montserrat. = Espu-

Erodium macradenum.
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nyola del Bergadà (Puj. C.V, Vall de Llo (Gr. et G., Compy., Gaut.); Andorra (Rouy).

—

Juny-Setembre.

521. «E. petraeum Willd.

(del llatí petraeus, designant que neix entre les

pedres.)

Perenne, d'olor de boc, acaule, de 5-i3 cm.;

rizoma llenyós, nuós, llarg, que produeix rosetons

de tuiles en conjunt cespitós; fulles peciolades.

orades, bipinnatisectes, amb els segments linear-

lanceolats, glabrescents y llustroses o crispato-

híspides, estipules lanceolato-acuminades; flors

rosades o blanques amb venes vermelles, grans;

pedúncols 2-4-flors, poc més llargs que les fulles;

pedicels fructífers reflexes, 2-5 veg. més llargs

que'l calze; bracteoles lanceolato-acuminades. pe-

tites; sèpals elíptics, 3-5-nerves, piloso-glandulo-

sos, breument mucronats; pètals amplament trasovats, escotats o rosegats, una

vegada més llargs que'l calze; filaments estaminals glabres; aquenis peluts, sense

solc apical; bec de 2 cm.; cara interna de l'aresta amb pèls blancs.

Rassa E. lúcidum Lap. — Fulles glabrescents, llustroses, de segments plans.

Rassa E. crispum Lap. — Fulles abundantment híspido-cendroses, de segments

crespats.

Geografia.— Roques dels Pirineus : la rassa E. lucidum Lap., a les Roques de Cadaqués

(Trem.l in Hb. Cad.V, valls de Llo y d'Eyne (Lap., Compy.), y de Benasque (Zett.); monta-

nyes de Luchon (Timb.). — La rassa E. crispum Lap., a N.* S.* de la Pena, Pir. orient. (Lap.,

Pujol J.l in Hb. Cad.); cases de Pena (Gaut.); font de Comps (Lap., Timb.); vall de Llo

(Galan, ex Rouy). — Abril-Juliol.

522. = E. rupestre Pourr. — E. supraca»

num L'Hér.
[del llatí rupes, la roca; per la seva estació; su-

pracanum, de supra, assobre, ycanus, blanquinós,

pel color de l'anvers de les fulles.)

Sinonímia. — Cargola.

Perenne, inodora, de 5-io cm., rizoma llenyós,

gruixut y ramificat, que produeix fulles peciola-

des, ovades, pinnatisectes, de segments pinnati-

partits, amb les divisions lanceolato-linears, ate-

nuades pels dos caps, blanquinoses per sobre, efecte

dels nombrosos pèls blancs aplicats que les recu-

breixen, virido-hispidules per dessota; estipules

lanceolato-acuminades; flors albo-rosades, amb ve-

nes purpuries, mitjanes; pedúncols 2-3-flors, molt més llargs que les fulles; pedi-

cels fructífers reflexes, 2-3 veg. més llargs que'l calze; bracteoles petites, ovato-
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lanceolades; sèpals díptics, 3-5-nerves, breument mucronats; pètals trasovato-

rosegats, el doble llargs del calze, contiguus, iguals; aquenis coberts de pèls

blancs; bec d'uns 2 cm., cara interna de l'aresta amh pèls blancs, Ucvors finament

estriades.

Geografia. — Comú a les roques de Montserrat, no solsament a les ermites de Sta. Ana,

Sta. Catarina, S. Antón (Salv.) y S. Jeroni (Csta.), sinó a tota la part alta.=S. Llorens dels

Pittus, als serrats de Canalda y sobre Lladurs (Marcet), Pir. d'Aragó (Bub.).—Maig-Sep-

tembre.

N. B. — Si difícil es distingir cl E. macradenum dei E. pethaeum, per mancar a voltes al primer les laques
negroscs dels pètals superiors, a les quals concedien Cavanilles y altres autors gran importància, no menors
dificultats ofereix la diferenciació del pktkaeum y del rupestke, tota vegada que'l caràcter diferencial més esta-

ble d'aquest, consistent en la pubcscencia canosa que recobreix les tuMes, desapareix pel cultiu, segons havem
observat, y fins pot raaocar a la planta espontània inon seinper supracanum es/, Bub,-III-327). Kn aquest cas,

les fulles son breument canLScents,com en la var. Y ïale.ntinum Wk. del E. pethaeu.m (Prodr. III-533),, refe-

rida por Gaut. al Firineu oriental.

523. = E. tenuisectum Gr. et G.— E. Jac=

quinianum Fisk., rassa E. tenuisectum
Gr. et. G., sec. Rouy.
{del llatí tenuis, prim; y sectus, de seco; tallat;

per les fulles tripinnatisectes; Jacquinianum, de-

dicat a Nicolau Jos. Jacquin, botànic y esplorador

austríac de la Amèrica meridional, ij63.)

Perenne, rizoma llenyós, curt, ramificat, del

qual surten troncs de i-3 dm., prims, drets o aje-

guts, glanduloso-viscosos, fulles ovades, subtripin-

natisectes; estipules ovades; flors purpurines,

petites, pedúncols 2-4-flors, generalment més curts

que la fulla; bracteoles ovades, obtuses; sèpals

oblongs, mucronats, pubescent-glandulosos o pe-

luts; pètals trasovats, tan llargs com el calze o una mica més; filaments estami-

nals glabres; aquenis coberts de pèls blancs, sense solc apical, bec prim, de 3-4 cm.

Geografia. — Litoral mediterrani : aprop de Cadaqués (Trem.); Catalunya (Rouy). —
Mars-Juny.

524. = E. moschatum L'Hér.
{han format aquest adj. irregular, del grec nóoxoç,

la cabra de mesc; muscum llatinisat ; referintse a
la olor de la planta.)

Sinonímia. — Almescat, herba del mesc; cast.,

geranio almizcleno, almizcleíia o almizclera, hier-

ba almizclada; fr., géranium musqué; //., spin-

guli delia Madonna; muschio de' sodi; al., Bisam-
kraut; angl., pink needle.

Anual o bienal, d'una olor de mesc; troncs de

1-7 dm., robustos, difuso-ascendents, piloso-glan-

dulosos; fulles pinnatisectes de peciol més curt
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que'l llim, segments ovats, peciolulats, íiistants, inciso-dentats; estipules ovato-

agudes, grans, escarioses y albo-argentines; ttors purpurines, petites; pedúncois

4-8-flors. més llargs que les fulles; pedicels fructífers reflexes, 1-2 veg. més llargs

que'l calze; bracieoles ovato-obtusiüscules, sèpals elípiics, 3-5-nerves, pubesccni-

glandulosos, mucronats; pètals iguals, enters, oblongs, poc més llargs que'l calze,

bruscament terminats per una ungla curta, estreta y pestanyosa; filamentsestami-

nals giabres, els fèrtils alesnats, amb 2 dents quasi imperceptibles a la base, els

estèrils lanceolato-linears, obiusos; aquenis coberts de pèls blancs aplicats, amè

un solc apical; bec de 3-4 cm., amb 8-10 voltes d'espira.

P PRAEcox Lge. — Planta subacaule, de floració més primerenca, segments de

les fulles asserrats.

Geografia. — Vores de camins, escombreríes y llocs hcrbosos : freqüent al litoral, Vallés

y Penades. = Llers (Sen.); Prades (Lap.). La (3 praecox Lge., a Tarrassa. = Pont de Mo-

lins (Senn.l); Ceret (Gaut.). — Mars-Maig.

525. E. cicutarium L'Hér.

{del llalt cicuta, ceguda cicuta; per la semblan-

sa de les fulles.)

Sinonímia. — Curripeus, rellotges, forquilles;

cast , aguja de vaquero o de pastor, aguja espa-

nola, peine de bruja, relojes, alfileres; fr., bec de

cigogne, cicutaire; it., erba cicutaria, ucioni da

testa; al., storchschnabel, kranichschnabel; angl.,

Heron's biil (Hemlock-leav'd).

Anual o bienal, al principi acaule, després cau-

lescent, troncs de 1-4 dm., ajeguts o ascendents,

±i peluts; fulles pinnatisectes, de segments ovato-

oblongs, pinnat ipartits; estipules ovato-agudes,

escarioses; ^O'cs purpurines blanquinoses, petites;

pedúncois 2-8-flors, generalment més llargs que les fulles; pedicels fructífers re-

flexes, 2-5 veg. més llargs que'l calze, bracteoles ovato-acuminades; sèpals ovats,

peluts o glandulosos, mucronats; pètals trasovats, no contiguus, ± desiguals, a

vegades els dos inferiors maculats, un poc ?nés llargs que'l cal^e; filaments esta-

minals giabres, linear-lanceolats, sense dents a la base; aquenis coberts de pèls

grogs, amb un solc apical; bec de 2-4 cm., amb 5-8 voltes d'espira; planta molt

polimorfa.

Rassa E. pimpinellifolium Sibth. — Tronc de 1-6 dm., prim. segments de les

fulles ovato-lanceolats, poc separats, pedúncois més llargs que les fulles, amb
2-6 flors petites; pètals inferiors freqüentment amb una taca parda ratllada de

Enl•llium cicutarium.

Geografia.— Freqüent per terres culiivades y a vegades incultes : des de'l litoral als Pi-

rineus. La rassa E. pi.mpinellifoliu.m Sibth., bastant comú al Vallés. — Mars-Octubre.
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526. = E. romanum Willd.— Rassa de la
anterior sec. Rouy.
{llati Romanus, de Roma, pel seu origen.)

Perenne, rizoma curt, gruixut, no escamós, que
produeix fulles lanceolades, llargues, curtament

peciolades, pinnatisectes, de 6-8 segments per
banda, oblongs, pinnatítits o pinnatipartits; de la-

cinies eiíptico-linears, agudes; estipules ovades,

agudes; flors rosades, grandetes; pedúncols 3-8-

flors, poc més llargs que ks fulles; pedicels fruc-

tífers oberts reflexes; 2-3 veg. més llargs que'l

calze; bracteoles ovato-acuminades; sèpals ovals,

peluts, mucronats; pètals contiguus, ovato-rodons,

iguals, 2-3 vegades més llargs que'l calze, im-
maculats; aquenis coberts de pèls aplicats, amb un solc apical poc marcat; bee

de 4 cm., amb 3-4 voltes d'espira.

Geografia, — Pastures y vores de camins : Empordà (Vay.); comarca d'Olot (Bol. Hb.);

Pirineu català oriental; Empordà; Figueres, Palamós; Sitges (Bub.); Alberes, Vall de Tet
(Caut.;. — Abril-Setembre.

48
377



PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Família 20/-HIPERICINIES dc.

(Del genre Hypebicum.)

Flors hcmafrodites, regulars, grogues, en cimes bípares, diversament agrupa-

des; calze 4-5-partit, persistent, corola de 5, rar. 4, pètals de prefloració torsada y
marcescents; estams indefinits, 3-5-adelfes, 3-5 estils lliures, fruit càpsula 3-5-locu-

lar, septicida o bacciforme, indehiscent ; herbes o arbustos de fulles simples, ente-

res, oposades o verticilades, freqüentment amb punts translúcids, sense estipules.

Plantes herbàcies, sèpals quasi iguals, estams 3•adeifes, càpsula 3-5-

valva 133. Hypéricum.

Plantes arbustives, sèpals molt desiguals, estams 5-adelfes, fruit bacci-

forme 134. Androsaemum.

Genre 133. -HYPÉRICUM L.

(Del greco-IIatí hypericon; del grec újió, dessota, y íp(xii, bruc; per l'estació d'algunes

espècies.)

Plantes herbàcies, 5 sèpals quasi iguals, 5 pètals oberts, estams 3-adelfes, fruit

càpsula 3-5-locular, dehiscent per 3-5 valves, separades fins a la base.

í Plantes piloses, tomentoses, tronc cilíndric 2.

( Plantes completament glabres 3.

Plantes tomentoso-blanquinoses, fulles semi-amplexicaules, cimes en corim-

bus o en ampla panotxa, pètals 1-2 vegades més llargs que'l calze; càpsula

poc més llarga que aquest 527. H. tomentosum.
Plantes piloses, d'un vert bonic, fulles breument peciolades, cimes en pa-

notxa llarga y estreta, pètals 2-3 vegades més llargs que'l calze; càpsula

I vegada més llarga que aquest 528. H. hirsutum.

Tronc cilíndric, sèpals vorejats de pestanyes glanduloses o de franjes • 4.

Tronc amb 2 linies prominents, o 4 ànguls; sèpals generalment no pesta-

nyosos g.

Fulles linears, obtuses, les superiors revoltes pel marge y fasciculades, ci-

mes en panotxa llarga, piramidal; sèpals obtusos, pestanyoso-glandulo-

sos, pètals 3-4 vegades més llargs que'l calze. 529. H. hyssopifolium.

Fulles no linears, ni revoltes pel marge, oposades 5.

Fulles lanceolades, agudes, de marge crispato-ondulat, amb punts translú-

cids y glàndules negroses; cimes i-5-flors, en panotxa piramidal, pètals

4-5 vegades més llargs que'l calze 530. H. crispum.

Fulles ovades o bé orbiculars, obtuses, de marge plà 6.
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Fulles sense punts translúcids, pètals 3-4 vegades més llargs que'l calze 7.

Fulles superiors o totes amb punts translúcids, pètals 2-3 vegades més llargs

que'l calze 8.

Fulles orbiculars, breument peciolades, flors en corimbusclar, sèpalsobtusos.

531. H. nummularium.
Fulles ovades, semi-amplexicaules, flors en corimbus espès, sèpals aguts.

532. H. Richeri.

Fulles ovato-cordiformes, amplexicaules, totes amb punts translúcids, flors

en panotxa llarga y estreta; sèpals ovato-obtusos, vorejats de glàndules

sentades, càpsula 2-3 vegades més llarga que'l calze.

533. H. pulchrum.

Fulles ovato-oblongues, semi-amplexicaules, únicament les superiors amb
punts translúcids; flors en panotxa corimbiforme, sèpals lanceolato-aguts,

pestanyoso-glandulosos, càpsula poc més llarga que'l calze.

534- H. montanum.
Tronc amb 2 linies prominents lO.

Tronc amb 4 ànguls II.

Troncs ajeguts, filiformes, fulles superiors amb punts translúcids, flors pe-
tites; en cimes pauciflores, corimbiformes, sèpals ovato-obtusos, càpsula

un poc més llarga que'l calze 535- H. humifusum.
Troncs drets, robustos, fulles totes amb punts translúcids, flors grans, en

cimes multiflores, corimbiformes, sèpals lanceolato-aguts, càpsula 2-3 ve-

gades més llarga que'l calze 536, H. perforatum.

Tronc 4-angular, alat, fulles ovato-elíptiques, semi-amplexicaules, finament

puntejades, no reticulades, sèpals lanceolato-aiesnats, acuminats, pètals

poc més llargs que'l calze 537. H. acutum.

Tronc 4-angular, no alat; fulles ovato-oblongues, atenuades per la base y
sentades, no puntejades, però reticulades, sèpals ovato-obtusos, pètals 3-4

vegades més llargs que'l calze .... 538. H. quadràngulum.

527. H. tomentosum L.

(del llatí tomentum, borra; pel foment que la
cubreix.)

Perenne, rizoma llenyós; troncs de 2-4 dm., as-

cendents, cilíndrics, tomentoso-blanquifiosos, com
tota la planta; fulles ovato-obtuses, semi-amplexi-

caules, ondulades, amb nombrosos petits punts
translúcids; flors grogues, mitjanes, en corimbus
o en ampla panotxa; sèpals lanceolato-acuminats,

pestanyoso-glandulosos; pètals 1-2 vegades més
llargs que'l cal^e; estams iguals als pètals; càpsu-
la ovoide, petita, poc més llarga que'l calze.

3 RACEMOsijM Bah. — Planta molt més tomento-
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sa; troncs prims, ajeguis; fulles petites; flors en cimes uni-bípares, formant co-

rimbus clar.

Geografia — Prats y llocs humits : Castelldefels; Gelida; als torrents de la niontanya,

remontanlse pel Penades cap a Pontons. = Des de Porrera o Cornudella a Falset (Csta.); a

la Bleda (Salv.!"); Empordà, Avinyonet; Pals, Bagur, Pla de Manis, Vilanant; Platges de

Tarragona (Vay.); Molins, Vilarnadal (Senn.l; Figueres (Bub.).

La |3 RACEMOSUM Salt., als Prats de Navès o de les Torres, aprop de Lleyda. — .\laig-.\g.

Ryp•ricum hirtutum

528. = H. hirsutum L.

(llaít hirsutus, erissat; pels llargs pèls que cit-

breixen el tronc.)

Perenne, rizoma curt, prim; tronc de 4-10 dm.,

cilíndric, cubert éc pèls groguencs; fulles ovato-

oblongues, obtuses, breument peciolades, d'un

verd bonic per sobre y glaucescents per sota, pes-

tanyoses, amb punts translúcids; flors d' un groc

pàlid, bastant grans, en panotxa llarga y estreta;

sèpals lanceolato-acuminats, pcstanyoso-glandu-

losos; pètals 2-3 vegades més llargs que'l cal^e;

estams poc niés curts que'is pètals; càpsula una

vegada més curta que' I cal;e.

Geografia. — Boscos y torrents : cordillera del litoral de Barcelona. = Turons pròxims

a Barcelona, y del Vallés (Csta.); Vallvidrera (Masf.); de San Medi a Valldoreix (Jover! in

Hb. Cad.); Plana de Vich (Masf.H; Ripoll i,Senn.); Collsacabra (Trem.); Olot, Santa Mag-

dalena, Plairaver (Tex.); Vidrà, Besora, Ciuret ei i3/í6i(, Vay.); Olot (Bub ); La Sellera (Cod);

a la Vall d'Aràn (Villiers); bosc de Luchon y Hospital de Benasque (Zett.). — Maig-Agost.

529. = H. hyssopifolium Vill.

{del //ít/í' hissopus, l'hisop; y folium. adjectivat;

per lajorma y semblança de les fulles.)

Perenne, rizoma llenyés; troncs de 3-5 dm.. ci-

líndrics, drets o ascendents, rígids, glabres; fulles

linears, obtuses, les superiors /ascjcw/arfes y re-

voltes pel marge, amb punts translúcids; flors de

un groc pàlid. bastant grans, cimes en panotxa

llarga, piramidal; sèpals eliptico-lanceolats, obtu-

sos, molt i)estanyoso-glandulosos; estams quasi

iguals a la corola; càpsula ovoido-acuminada, tres

vegades més llarga que'l calze.

Geografia. — Llocs secs y pedregosos de les mon-
tanyes : boscos de castanyers de San Llorenç de Cerdans (Compy.); vall de Belloch (Gaut.).

— Juny-Agost.
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Hypcricum crispum.

530. = H. crispum L.

(//tiíi'crispus. cosa crespada; aliidinl al marj^e on-

dulat de les fuites.)

Perenne, tronc de 1-2 dm., dret, cilíndric, gla-

bre, ramificat des de la base; fulles lanceolades,

sentades. agudes, de marge crispato -ondulat,

amb punts translúcids, vorejades de glàndules

negroses; flors grogues, grans, terminals, soli-

tàries o en cimes pauciflores, disposades en pa-

notxa piramidal; sèpals ovatn-oblongs, un poc pes-

tanyoso-glandulosos; pètals ovats o bé oblongo-li-

nears, obtusos, 4-5 vegades més llargs que I cal^e;

estams poc més curts que la corola; càpsula 2-3

vegades més llarga que' I cal^e.

Geografia. — Marges y torrents : part austro-occidental del Vallés entre Rubí y Valldo-

reix (Jov.l); Montjuich, cap a la Creucubena (Tcx. ex Csta.)- — Juny.

531. = H. nummularium L.

[del llatí nummulus, la moneda petita; per la

Jorma de les fulles.) {\).

Perenne, rizoma Uenyós y cundidor, que pro-

dueix nombrosos troncs filiformes, simples, difu-

sos, glabres, de i-3 dm.; fulles orbiculars, hvç.ví-

meni peciolades, pàlides pel revers, sense punts

translúcids o molt escassos; flors grogues, grans,

en cimes terminals pauciflores; sèpals elíptics, ob-

tusiàsculs, pestanyoso-glandulosos; pètals 3-4 ve-

gades més llargs que'l calze; estams quasi iguals

als pètals; càpsula ovoide, poc més llarga que'l

cal^e.

Geografia.— Escletxes humides de les roques calices

als Pirineus centrals : Hospital de Benasque y Renclusa

de la Maladetta (Puj. J.); Pedrafita y altres punts dels

Alts Pirineus (Lap.); ports de Benasque (Zeit., Bub.), y

de la Picada (Gr. et G.); Pefiablanca (bub.); Artiga de

Viella (Llen.l). — Juliol-Setembre.

532. = H. Richeri Vill. — H. fimbriatum
Lamk.
[dedicat a Pere Riclier de Belkval, director del

Jardi Botànic de Montpellier : llati fimbriatus,

de íïmbria, la franja; fent rejerencia als sarre-

llets que voregen els sèpals.)

Perenne, rizoma llenyós, de divisions primes;

(i) Nummularius , adjectivat per Linneus, com en la Lysimachia nummuiaíiia L.
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troncs de 2-4 dm., cilíndrics, glabres, drets o ascendents; fulles ovades bé ovato-

lanceolades, semiamplexicaules, amb una ratlla de punts negres al marge; sense

punts però amb taques translúcides irregulars; flors grogues, grans, en corimbus
compost, pauciflor. bastant espès; sèpals oblongo-acuminats, espurnejats de punts
negres, vorejats ds/ranjes ±z llargues; pètals molt puntejats de negre, tres ve-

gades més llargs que'l calze; estams més curts que'ls pètals; càpsula ovojrfe,/>oc

més llarga que'l cahe.

Rassa H. Burseri Spach. — Fulles ovades; sèpals amb franjes curtes; flors

grans, en corimbus pauciflor, clar; càpsula una vegada més llarga que'l calze.

Geograjia. — Boscos y pastures de les altes montanyes : Pirineus Orientals; Vall d'Eyne
(Oliver, Caut.): Pirineus Centrals (isernl); aprop de Luchon (Bub.V, pons de Benasque
(Zett., Düchartre, Foucaud, Llen.l) y de la Picada, Artiga de Lin y Montcourbisson
(Llen.!). — Juny-Agost.

Loscos y Pardo havien ja considerat a la rassa com a varietat de l'anterior.

Hjperictim {mlehrum.

533. • H. pulchrum L.

(í/e/ //íi/i pulcher, pulchra, pulchrum, ioníc; pe/

seu aspecte.)

Perenne, rizoma curt, ramificat; troncs de 2-5

decímetres, </re/s, cilíndrics, prims, vermellosos y
glabre•í; fulles ovato-cordiformes, amplexicaules,

planes, totes amb punts translúcids; flors de un
groc viu, mitjanes; cimesen panotxa llarga, estre-

ta, interrompuda; sèpals ovato-obtusos, vorejats

de glàndules assentades; pètals 3-4 vegades més
llargs que'l calze; estams una mica més curts que
la corola; càpsula ovoide, 2-3 vegades més llarga

que'l cal^e.

Geografia. — Landes y boscos arenosos : Montanya de Ceret (Compy.), aprop de Arles

sur Tech {Gaut."); bosc de Luchon (Zett.); aprop de Banyeres de Luchon, anant al Portilló

(Bub.). — Maig-Juny.

534. = H. montanum L.

[del llatí montanus, de móns, montis, la monta-
nya; per la seva estació.)

Perenne, rizoma ramificat, llenyós; troncs de

4-8 dm., cilíndrics, drets, robustos, simples, gla-

bres; fulles ovato-oblongues, semi-amplexicaules,

vorejades d'una línia de punts negres, les supe-

riors distants y amb punts translúcids; flors d'un

groc pàlid, mitjanes, en panot.va espessa, corim-

biforme, sèpals lanceolats, aguts, pestanyoso-glan-

dulosos; pètals dos vegades més llargs que'l calze;

estams un poc més curts que la corola; càpsula

ovoide, més llarga que'l cal^e.
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Geografia. — Boscos umbrosos y lorrenteres : ai Vallés, Montserrat, Ubach, S. Llorenç

del Munt, Montseny, Berga, Bagà; Olot, Pirineus et alibi. = Girona, Requesens, Coral

(Vay.); La Sellera, al peu del Pasteral (Cod.l. — Maig Agost.

OTparleum humlftia om.

535. • H. humifusum L.

del llatí h\im\
,
per terra; y iusus, estès; per les

branques ajeguaes.)

Perenne o bienal, troncs de 5-2o cm., filiforines,

ajeguis o ascendents, amb dos línies prominents

glabres; fulles ovato-oblongues, petites y subsessils,

vorejades de punts negres; solament les superiors

amb alguns punts translúcids; flors grogues, peti-

tes, en cimes pauciflores, corimbiíormes; sèpals

ovato-obtusos, desiguals, els dos més petits lanceo-

lats, freqüentment vorejats de punts negres o

glandulosos; pètals poc més llargs que'l calze; es-

tams més curts que la corola; càpsula ovoide, una

mica més llarga que'l calze.

Geografia. — Terrenos granítics y arenosos humits : Montserrat; Montseny, Riuets de

la Costa y font de Briansó; Sant Hilari; Montsolí y Guillerles; Collet de Tosas; Núria. =
Pirineus, Olot; terrenos volcànics de Batet y Sacot; Coll de Vernadell, de Malrem y Roca-

bruna; valls de Camprodon y Queralps (Vay.); Lloret de Mar (Bub.); la Cerdanya (Gaut.).—

Juny-Agost.

536. • H. perforatum L.

{del llatí perfoTart, foradar; aludint a la munió

de punts translúcids de les fulles.)

Sinonímia. — Herba de cop, foradada o de Sant

Joan, pericó groc; cast., corazoncillo, hierba de

S. Juan, hierba de las heridas, pericón hiperi-

cón;/r., millepertuis, herbe a mille trous; italià,

ipcricone, erba di San Giovanni, caccia diavoli;

al., Johannskraut; angl., hard hay, saint John's

grass.

Perenne, rizoma llenyós; troncs de 2-6 dm., ro-

bustos, drets ascendents, ramificats, glabres,

amb dugués línies prominents; fulles ovato-obloji-

gues linears, obtuses, vorejades de punts negres,

totes amb abundants punts translúcids; flors d'un groc viu, grans, en cimes mul-

tiflores, formant corimbus; .sèpals /íi?iceo/íi/s, aguts, puntejats de negre; pètals

2 vegades més llargs que'l calze, amb punts negres; estams més curts que la coro-

la; càpsula ovoide, 2 vegades més llarga que'l cal^e. Planta polimorfa.

Var. MicROPHYLLUM DC.— Fulles petites, linear-oblongues, atenuades a la base;

flors més petites; planta de menor talla.

Geografia. — Comú per vores de camins y llocs herbosos des de la costa fins als Piri-

neus. La var. microphyllum DC, a Castelldefels (Senn.l). — Maig-Juliol.
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537. H. acutum Moench. — H. tetràpte=
rum Fr.

(del llatí acutus, agut; pels sèpals acuminals; te-

trapterum, grec TETpcinTtp.ií, de ttipa quatre; y
TTTRpcn, ala; pels 4 ànguls alats del tronc.)

Perenne, rizoma cstolonífer, amb branques llar-

gues, primes y escamoses; troncs de 2-3 dm.,

drets, ramificats, amb 4 ànguls prominents y alats,

glabros; t'ulles ovato-eliptiqucs, semiamplexicaules,

finament puntcjades, no reticulades, vorejades de

punts negres; flors d'un groc pàlid, petites, en ci-

mes disposades en corimbus espès; sèpals lanceo-

lato-alesnats, acuminats; pètals poc mes llargs que

el calze, amb alguns punts negres al marge; estams

iguals a la corola; càpsula cònica, petita, gairebé una vegada més llarga que 'I

cal^e.

Geografia.— Vores d'aigues v llocs humits : des del litoral al Vallés; Montseny; Lleyda,

Urgell, Berga; Ribas, Queralps cí alibi. = Olot, ai Llussanés, Prats de Molló (Vay.); Puig-

mal (Puigg.l); Arbúcies (Bub.l; comú a les valls inferiors del Pirineu Central, Hospital de

Benasque (Zett.). — Maig-Agost.

Hypericum acutum

538. • H. quadràngulum L.

(del llatí quadrangulus, de quatre ànguls; aludint

als quatre caii es, aquípoc prominents, dels troncs.)

Perenne, rizoma cstolonífer, amb branques j7íj-

gelliformes, escamoses; troncs de 2-5 dm., drets,

simples, glabres, amb quatre ànguls poc promi-

nents, no alats; fulles ovato-oblongues, atenuades

per la base, sentades, no puntejades, però marca-

dament reticulades; Hors d'un groc bonic, grans,

cimes en corimbus pauciflor; sèpals ovato-obtusos,

amb alguns punts negres; pètals 3-4 vegades més

llargs que'lcal^e, molt puntejats de negre; estams

poc més curts que la corola; càpsula ovoide, 1-2 ve-

gades més llarga que'l calze.

Geografia. — Boscos y pastures de les montanyes granítiques o silicies : Ribas, Queralps,

Núria. ^ Coral, Prats de Molló (Vay.); altures de Platraver, aprop d'Olot (Csta.); maciç

del Canigó y de la Cerdanya (Gaut.); Vall d'Aràn, Hospital de Viella (^Isernl); al peu del

port de Benasque (Zett.); Bassibé (Compn.!); Montgarri (Llen.!). — Juny-Agost.

N. B, — Costa creu possible a Catalunya cl H. Caprifoi.ium Boiss., fuodat en que's trova en llocs fronteris-

sos del Baig Aragó, També a Castelló, ja que Pau ens l'ha remés de Segurbc.

Rypericutn ^adrangailuia.
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Gen re 134. - ANDROSAEMUM All.

(Del greco-llaü òv&póoai(.iov, de àviíp, genit. àv&póc;, l'home, y al^ía, sang vessada; perque'l

fruittendre aixafat amb els dits dóna un color de sang.)

Flors grogues, mitjanes, en fascícul terminal; calze 5-partit, de sèpals molt des-

iguals, ni pestanyosos, ni puntejats, reflexes a la maturitat; pètals més llargs que'l

calze; estams 5-adelfes, més llargs que'ls pètals, 3 estils; fruit bacciforme o capsu-

lar, dehiscent per 3 dents profondes; arbustos glabres, ramiíicats, de fulles oposa-

des, sentades o subsessils, poc puntejades.

/ Plantes inodores; sèpals ovatoobtusos; pètals poc més llargs que'l calze; es-

l tils arquejats; fruit bacciforme, subglobulós, indehiscent,

\ 539. A. offïcinale.

^
]
Plantes moll fètides; sèpals lanceolato-aguts; pètals 3-4 vegades més llargs

/ que'l calze; estils drets; fruit càpsula ovoido-oblonga, de dehiscencia den-

\ ticida 540. A. hircínum.

Hypericum An=

An«lrOBaPTTíUTP offlcïjiale

539. = A. offïcinale All.-

drosaemum L.

(per les seves qualitats astringents y vulneraries.)

Sinonimia. — Guralotot. fulles de bà'sam d'or-

val; cast., androsemo, pericón siciliano, todasana,

todabuena, Castellar; /;-., toute-saine; it., sicilia-

na, erba Santo Lorenzo; al., Kunradskraut; an-

glès, tutsan.

Arbust de 6-10 dm., inodor, de branques amb

2 Unies prominents; fulles ovato-cordiformes, ob-

tuses, grans, coriacies, sentades, obertes, pàlides

per dessota, obscurament puntejades; pedúncols

articulats, y adornats de 2 petites bracties; sèpals

grans, ovato-obtusos ;
pètals poc més llargs que'l

calze; estils (zr^we/aís cap a fora, molt més curts que'ls pètals; fruit bacciforme,

a la fi negre, indehiscent; Uevors finament alveo-

lades.

Geografia. — Llocs seivosos humits : cordilleres li-

toral y superior del Vallés; Montserrat, Ubach, S. Llo-

rens del Munt; Ribas. = Berga; Olot, Vall d'Aràn el

alibi (Csta.); Girona, la Garrotxa (Vay.l; Cabanas, Re-

quesens, r. r. (Senn.); Bagneres de Luchon (Zett.,

Bub.). — Maig-Agost.

540. = A. hircínum Spach. — A. foetidum

Castelli. — Hypericum hircínum L.

[del llatí hircínus, de hircus, el boc; per la olor

especial; foetidus, pudent; alusions totes a la seva

mala olor.)Androssexnum hircinuxn.

49
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Arbust de 6-12 dm., molt pudent (pudor de boc), de branques quadrangulars; fu-

lles ovato-lanceolades, ordinàriament obtuses, subsessils, finament puntejades,

pedúncols no articulats, sense bracties; sèpals ovato-lanceolats, aguts; pètals 3-4

vegades més llargs que'í cal\e; estils drets, més llargs que els pètals; fruit càpsula

ovoido-oblonga, de/iiscent per 3 dents fondes; llevors cubertes de tubèrculs, en se-

ries longitudinals y amb una ala membranosa.

Geografia. — Oriünda de Córcega y naturalisada en alguns departaments meridionals de

Fransa : Figueras, al Molí de la Torre (Senn. in Hb. Cad.). — Maig-Juny. (i)

(i) VayreJa considera probable la Ei.odes palustris Spach., a la Cerdanya espanyola, per ser freqüent

sec. Compy. a la part francesa d'aquella frontera; però res diuen d'eila Gaui.. Gren. cl G., ni Rouy, y Costa la

senyala als prats turbosos, y aquestos no'ls havem observat a la Cerdanya. Únicament I aper. y Bubani la rcfc

reïxen a Capvern (Alts Pirineus).
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Família 21.*- ACERINIES dc.

(Del genre Acer.)

Flors polígames o dioiques. regulars, virido-groguenques, en corimbus o raíms,

calze 4-5-partit o dentat. caduc; corola 5-partida, inserta, amb els estams, en un

disc carnós hipogini, a vegades nula; estams generalment 8, bisseriats, i estil, 2 es-

tigmes, fruit compost de 2 sàmares soldades per la híse (samaridi); arbres de

gran talla, de fulles oposades, sense estipules.

Fulles palmatilobades, flors poliga,mes, calze 5-partit, corola 5-pètala,

135. Acer.

Fulles pinnatisectes, flors dioiques, calze 4-5-denlat, corola nula,

.

136. Negundo.

Genre 135. -ACER L.

( Llatí acer, aceris, uró; que s'interpreta arbre de fusta dura, y's diu que servia pera pun-

tes de liansa.)

Flors polígames, calze 5-lobat o 5-partit, corola 5-pètala, fulles palmatilobades.

Flors en raíms pedunculats, penjants, filaments estaminals pubescents, sà-

mares inflades y conve.xes, d'ales erecto-divergents, fulles opaques, 5-lo-

bades, de lòbuls laterals més petits, tots acuminats,

541. A. Pseudoplàtanus.

Flors en corimbus, filaments estaminals glabres 2.

Fulles Uuentes pel revers, 5-lobades, lòbuls laterals petits, tots aguts, corim-

bus pedunculat, sàmares planes, comprimides, d'ales obertes, quasi hori-

zontals 542. A. platanoídes.

Fulles no Uuentes pel revers, corimbus sentat, sàmares convexes . . 3.

f Raíms drets, fulles petites, consistents, verdes per les 2 cares, 5-lobades, amb

els lòbuls sinuato-lobats, els laterals més petits, tots obtusos, sàmares poc

o
I

convexes, d'ales obertes horizontalment, molt poc contretes a la base,

543. A. campestre.

Raíms alafi penjants, fulles glauques pel revers, ales de les sàmares dretes. 4.

/ Raím pelut a la base, fulles petites, 3-lobades, de lòbuls iguals, enters, ales

I de les sàmares erecto-convergents, contretes a la base,

\ 544. A. monspessulanum.
'' Raím glabrc a la base, fulles mitjanes, S-y-lobades, de lòbuls desiguals, den-

tats, ales de les sàmares erecto-divergents, poc o gens contretes a la base,

545. A. opulifolium.
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541. -A. Pseudoplatanus L.

{paraula composta de les greco-llatines vjjeubiíí,

fals, y Ti\àxa\oc, el plàtan; per la semblansa de les

fulles.)

Sinonímia. — Blada; cast., acer o arce, plàtano
silvestre, talso plàtano moscón.

Arbre de gran talla, d'escorsa llisa, de branques

esteses; fulles paimatilobades, grans, de 5 lòbuls

inciso-dentats, 2 laterals més petits, y tots aguts

o acuminats, escotades a la base, opaques, més
clares y un poc pubescents pel revers; flors ver-

doses. en llargs raims pedunculats y penjants;

calze fondament 5-partit, sèpaJs oblongo-linears,

obtusos, pètals iguals al calze, linears, obtusos,

pestanyosos, 8 estams exserts, filaments estaminals pubescents a la base, sàmares

injlades, convexes, d'ales erecto-divergents, contretes a la base.

Geografia. — Boscos de les monianyes : Montseny; al Bergadà. = Montserrat, Berga,
Olot y altres montanyes (Csta.); Berga, al cim de Queralt (Bub.); freqüentment cultivat

com a planta d'adorn. — Prim ; fr. Agost.

542. = A. platanoídes L.

{de jiXÓTovoí y -Eibi'n, de úòuc,, semblant; per l'as-

pecte.)

Sinonimia. — Cast., arce real, moscón real o de

Espafia.

Arbre de gran talla, d'escorsa llisa, de branques

esteses, fulles paimatilobades, grans, de 5 lòbuls

sinuato-dentats. els laterals més petits, acuminats,

escotades a la base, primes, lluentes pel revers;

flors d'un groc verdós, en corimbus pedunculats,

drets, sèpals elíptics, obtusos, pètals oblongs, més
llargs que'l calze, no pestanyosos, 8 estams iguals

a la corola, filaments estaminals glabres; sàmares

planes, comprimides y d'ales obertes, quasi hori-

yOntals, no contretes a la base.

Geografia. — Boscos de les montanyes : Tarrassa,

subespontaiii, r. r. = Montseny, cap a Sant Marsal

(Quer, Palau); ara segurament desaparegut; Berga, Pla-

traver, Pirineus (Csta.); a la Vall d'Aràn 1 Isern), bas-

tant comú als voltants de Luchon (Zeti ); Montgarri

(Compii.l), Viella (Vidal); Benasque (Lag.), Ariiga de

Viella (Llen.l). — Abril-Maig; fr. Juliol-Setembre.

Acer campestre.

543. = A. campestre L.

{llati campestris, de campus, el camp; per tro-

barshi freqüentment cultivat.)
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Acerinies. G. 135. - Acer.

Sinonimia. — Uró, euró, abró, aubró, arrugat; casí., arce menor, arce quejigo,

moscón común.

Arbre de poca talla o arbust, d'escorsa subei-osa, esquerdada; fulles petitetcs,

palmatilobades, de 5 lòbuls sinuato-lcbats, els laterals més petits, tots obtusos, es-

cotades a la base, consistents, opaques, verdes per les dugués cares y pubescents

pel revers; flors d'un vert groguenc, en corimbus sentats. drets; sèpals oblongs,

obtusos, pestanyosos; pètals Imears, iguals al calze, llargament pestanyosos, fila-

ments estaniinals glabres; sàmares poc injlades, d'ales esteses hori^ontalment,

molt poc contretes a la base.

Geografia. — Boscos y torrents de les montanyes : Sant Llorens del Munt; S. Magí de

Brufaganya; Vallcebre, Ribas, y també cultivat. = Per Iota la alta montanya, disminuint

cap a la costa (Csta.); La Sellera (Cod.); Vall d'Aràn (Llen.l). — Maig, fr. Setembre.

544. = A. monspessulanum L.

(llatí Móns Péssulum, Montpeller, en el Langue-
doc; per la seva pàtria.)

Sinonimia. — Uró, arrugat; cast., arce de Mont-
peller, azar. escarrón.

Arbre o arbust d'escorsa esquerdada, fulles pe-

tites, 3-lobades, de lòbuls iguals, ovats, enters;

els laterals divergents; truncades o escotades a la

base, virido-lluentes per sobre, glaucescents per

sota, opaques y a la fi coriàcies; flors d'un groc

verdós, en corimbus pilós a la base, sentat, pen-
jant; sèpals elíptics, glabres; pètals oblongs, més
llargs que'l calze, glabres, 8 estams de filaments

glabres; sàmares petites, reticulades, molt conve-

xes, d'ales erecto-paraleles convergents, contretes a la base.

Geografia. — Boscos y costes àrides : Ubach, Vailhonesta, de Bages, Bagà. = Segarra,

S. Ramon et alibi; Queralt, sobre Berga, a la Vall d'Aràn y valls inferiors dels Pirineus

(Csta.); S. Guim (Puigg.l); montanyes de Girona, d'Olot

y del Mont (Vay.); Prats de Molló (Lap.).—Abr., fr. Ag.

545. = A. opulifolium ViU. — A. opulus
Mill. — A. italum Laut.

(//a/i' opulus, la bola de neu; per la semblansa amb
les fulles; ítalus, de Itàlia.

Arbre de bastanta talla, d'escorsa llisa, fulles

mitjanes, palmati-lobades, de 5 lòbuls obtusos o

acutiüsculs, amplament y superficialment dentats,

escotades a la base. opaques, verdes per l'anvers,

glauco-blanquinoses y tomentoses tocant als

nervis, pel revers; flors d'un groc verdós, en co-

rimbus sentats, penjats; sèpals ovato-obtusos,
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Acerinies. G. 135. -Acer.

denticulats; pètals oblongs, obtusos, festonats, 8 estams exserts; filaments gla-

bres; sàmares molt inflades, d'ales erecto-divergents, no contretes a la base. (i).

Var. MONTSERRATENSE Pau. — Fulles el doble petites, amb els nervis menys pro-

minents, cinereo-pubescents pel revers, sàmares més petites, peludes, d'ales erecto-

incurves, fins a creuarse; bastant contretes a la base.

Geografia. — Boscos de les montanyes : Montserrat, Montseny; Monisoli, Bagà; Ribas.

= Berga, Montsech, Montsant, Espluga de Francolí; Serra la Pena (Csta.); Platraver, Vi-

drà; montanya del Corb (Vay !); Olot, Cabrera (IsernI); S. Joan de les Abadesses (Vidal!);

Castanyadell (Masf.I); Sadernas (Cod.l).

La var. montskrratense Pau. —A. cadevalli Marcet, a Montserrat, al pla dels aucetls.—
Mars-Abril, fr. Agost.

(I) Ea la planta catalana ho son amb alguna freqüència.
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FLORA DE CATALUNYA

Genre 136. - NEGUNDO Moench <'>

(Nom de la planta al Malabar.)

Flors dioiques, blanquinoses, en llargs raïms pedunculats, penjants, calze de

4-5 dents desiguals; pètals nuls, 4 estams, sàmares petites, glabres, d'ales erecto-

subdivergents : arbres grans, fulles 3-5-foliolades, de foliols oblongs, glabres, amb
algunes dents grosses y separades, a vegades maculades de blanc.

546. = N. fràxinifolium Nutt.— Acer Ne=

gfundo L.

(del llatí fràxinus, la freixa, y folium, la fulla;

per la semblansa de les fulles; cf. al., eichenbldttri-

ger Ahorn.) (2).

Geografia. — Semiespontani a la montanya dels Àn-

gels, aprop de Girona (.Bufi ex Vay.); freqüentment cul-

tivat com arbre ornamental; oriunde de la Amèrica Bo-

real. — Primavera.

(1) Apud. I.oudon : Negundlum Dec: box-elder; wàter elder és cl Vibúrnum ópulns.

(2) Seal la freixa, die Esche (Aeschel en alemany, lo més segur és qnt eichenbidttriger eslk per eschen-

blàttriger, no Tcnint de die Eiche, el roure o alsina ; simple errata en el Diccionari esmeradlssim de Ed, Muret.
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Familia 22."- AMPELIDIES endl.

(Del grec finTtsXoç, el cep.)

Flors hermafrodites o polígames, regulars, verdoses, petites, en tirses opositi-

folis, calze 5-dentat, caduc, corola de 5 pètals soldats per l'àpex, 5 estams opositi-

pètais, inserts en un disc hipogini, fruit bacca globulosa : arbres sarmcntosos,

filaires, amb circells de fulles palmades y peciol dilatat a la base.

mia Tinltera.

Genre 137. - VITIS

(Del llatí filis, el cep.)

547. V. vinifera L.

(del llatí vínifer, que produeix el pi.)

Sinonímia. — Cep, parra, Uambrusca; cast., vid

salvaje o labrusca, parra silvestre, salvaje o parri-

za;/r., vigne; it., vite; angl.. vine; al., Wein-
stock.

Geografia. — Espontània en llocs selvosos del Va-

llés, Montserrat et alibi; encara que oriünda del Càu-

cas.

Cultivades moltes varietats, generalment sobre peu

americà, desde la invasió filoxéríca. — Maig.
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FLORA DE CATALUNYA

Família 23.*- OXALIDIES dc.

(Del genre oxalis; greco-Ilatí oxalis, oxàlidis, la agrella o oxàlide.)

Flors hermafrodites, regulars, blanques, vermelloses o grogues, solitàries o en

umbela; calze 5-partit, persistent; 5 pètals lliures o soldats per la base, caducs, de

estivació torsada; 10 estams monodelfes a la base, els 5 més curts opositipètals; 5

estils; fruit càpsula 3-locular, loculicida, que s'obre amb elasticitat, tirant les ile-

vors; herbes de fulles trifoliolades, amb els foliols escotats a l'àpex.

Genre 138. -OXALIS L.

(Derivat del grec òÇói;, àcid, agre; per l'àcid oxàlic que contenen aquestes plantes.)

Plantes caulescents; d'arrel prima; fulles estipulades; pedúncols i-6-flors.

grogues; pètals poc més llargs que'l calze . . 548- O. corniculata.

Plantes acaules, de rizoma escamós o bulbífer; fulles sense estipules; pedún-

cols uniflors o multiflors; pètals 2-4 vegades més llargs que'l calze . 2.

/ Pedúncols uniflors; sèpals ovato-obtusos; pètals blancs amb venes vermelles,

I 3-4 vegades més llargs que'l calze; rizoma escamós; foliols superficialment

)
bilobats 549- O- Acetosella.

Pedúncols multiflors; sèpals ovato-lanceolats; pètals purpurins per dintre,

2-3 vegades més llargs que'l calze; rizoma bulbífer; foliols fondament bi-

lobats *. . . . 550. O. violacia.

548. = O. corniculata L.

{derivat del llatí cornu, la banya; per la forma y
direcció del fruit.)

Sinonitnia. — Agrella, agrelleta, lijula, pa de

cucut; cast., aleluya dorada, pan de cuco, trifolio,

acetosa, acederilla.

Anual o perennant; d'arrel prima, caulescent;

troncs de i-3 dm.
,
prostrato-ascendents, radicanls

a la base; fulles alternes, llargament peciolades,

amh petites estipules peciolars; foliols obcordats,

peciolulats; flors grogues, petites, i-6, en pedún-

cols axilars, generalment més curts que les fulles;

pedicels fructífers refractats, 2-3 vegades més
llargs que'l calze; sèpals lanceolats, una vegada

més llargs que'l calze o poc més; estigmes capitats; càpsula dreta, oblongo-pentago-

nal, de cares acanalades, pubescent; lievors estriades transversalment.

Raça O. Navieri Jord. — Planta pubescent o pilosa, de troncs ascendents y ra-

dicants a la base; estipules molt petites o nules; pedúncols molt més llargs que les

fulles; 3-6-flors; corola poc més llarga que'l calze.

Oxalis conúcuXata
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Oxalidies. G. 138. - Oxalis.

Geografia. — Comú per muralles, marges y vores de camins, des del litoral als Pirineus.

— La que referim a la raça naviehi Jord., encare que no concorda del loi amb la descripció

que'n fa Rouy, a Tarrassa, r., abundant als llocs herbosos y canyars del Papiol. = Navar-
cles, lerme de Manresa (Puj. Cl). Juny-Octubre.

N. B. — Als erms v marges del nort de Tarrassa es iroba una raça d'aquesta espècie polimorfa que no po-
dem referir a cap de les admeses per Kouy, la qual presenta troncs radicanis; pcdúncols uniflors; flors tres ve-

gades rais grans quc'l tipu, ordinàriament estèrils y amb els pètals vermcUosos a la base.

549. = O. Acetosella L.

(del llatí acclosus. de acetum, el vinagre; forma
diminutiva en aposició.) (i)

Perenne; acaule; rizoma prim, cundidor, cobert

d'escames carnoses, imbricades, fulles radicals,

llargament peciolades, dilatades a la base, sense

estipules; foliols obcordats, superficialment bilo-

bats, peciolulats; tlors blanques, amb venes rosa-

des; pedúncols radicals, unijlors, drets, més llargs

que les fulles, bracieolats fins a la meitat; sèpals

ovato-oblongs, obíusos; pètals trasovats, 3-4 vega-

des més llargs que'l calze; estigmes capitals; càp-

sula ovoido-acuminada; llevors estriades longitu-

di/iahnent.

Geografia. ~ Boscos umbrosos humids : Montserrat , Montseny, S. Hilari, Montsoli,

Guilleries; Ribas. = Olot, Queralps (Vay.); la Sellera (Cod.!); port de Benasque y Benclusa
(Zett.). — Abril-Maig.

550. = O. violacea L.

{del llatí; pel color de les flors.)

Perenne, acaule; rizoma bulbífer; fulles radicals

llargament peciolades; foliols obcordats fonda-
ment bilobats; flors mi^úoTmtnl purpurines, amb
venes més fosques, blanquinoses per fora; pedún-

cols radicals multiflors, drets, més llargs que les

fulles, bracteolats a la base de la umbela y de les

umbélules; sépals ov^to-lanceolats; pètals oblongs,

2-3 veg. més llargs que'l calze; 5 estams més curts

y 5 més llargs que'ls estigmes capitats.

Geografia. — Oriunda de i'América boreal : abunda
pels marges d'hortes y torrents de Tarrassa, procedent

de cultius. — Maig.

(I) Algun lèxic porta ace(o(e//a ; mes ni l'una ni l'altrason formes cUlssiques.
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FLORA DE CATALUNYA

Família 24."- BALSAMINIES a. rich.

(Del grec |3aXca|^ívn, nom d'una cucurbitacia.)

Flors hermatrodites, irregulars, grogues, espurnades de vermell a la garganta,

en nombre de 3-4, sobre pedúncols axilars, prims y oberts; calze caduc, de 5 sèpals

petaloides, els dos laterals molt petits o abortats, l'inferior molt gran, esperonat,

els dos superiors soldats; 5 pètals, el superior gran y cóncavo, els altres dos de

cada costat soldats a parells, formant a cada banda una làmina bi'fida; 5 estams

de filaments soldats per l'àpex; fruit càpsula fusiforme pentagonal, 5-locular, que

s'obre per 5 valves amb elasticitat; plantes herbàcies, de fulles simples, alternes,

ovades, obtuses, superficialment festonades, sense estipules.

Genre 139. - IMPATIENS L.

(Tan aquest nom genèric com l'específic fan referència a la elasticitat amb que s'obren

les càpsules madures així que's toquen.)

551. = L Noli=tàngere L.

{imperatiu de nolo, no voler; y tangere, tocar:

no'm loquis.)

Sinonímia. — Cast., no quieras tocarme, hierba

de las moscas, balsamina de los bosques, hierba

de Sta. Catalina.

Geografia. — Boscos liumits y umbrosos dels Piri-

neus : Canigó (Lap.); Vall d'Aràn, cap a les Bordas

(Isern!); al Portilló (Bub.); vall de l'Hospital de Benas-

que (Zett.); montanyes de Castanesa y Benasque (Vi-

lliers). — Juliol-Setembre.

Impatiens NoU-tangere
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Família 25."- HIPOCASTANIES dc.

(De HlPPOCÀSTANUM.)

Flors hermafrodites o polígames, irregulars, blanques, tacades de groc y de

vermell, o vermelles, grans, en lirses terminals; calze acampanat, de 5 dents des-

iguals, caduc; 4-5 pètals desiguals, ovats, arrugats, pubescents; 6-8 estams incur-

vos, desiguals, inserts en un disc hipogini; un estil; un estigma; fruit càpsula

grossa, globulosa, coriàcia y espinosa, dehiscent per tres valves; arbres de gran

talla, de fulles oposades, digitades, S-y-foliolades, de foliols ovato-cuneiformes,

acu minats y asserrats.

Genre 140. - ^SCULUS DC.

(Del Matí asculus, una espècie d'alsina (0)

552. = JE. Hippocàstanum L.

{nom neo-greco-llati , compost de 'i^noc, cabalI, y
v.àaTa\o\^ la castanya, la castanea equina; ^er /a

forma de la llevor; de tnolt profit pels caballs.)

Sitionimia. — Castanver bord; cast., castano de

caballo o caballuno, o de Indias (2);fr., marron-
nierd'Inde; it.. castagno d'índia, ischio; al., Ross-

kastanie; angl., horse-chestnut.

Geografia. — Frecuentment cultivat pels jardins, y
alguna vegada sejniespontani. — Maig.

Encara que amb menor freqüència, es cultiva la

.^scuLus RUBRA, RUBicuNDA o Pavia Boerhaavc (cn ho-

nor de Peter Paw, holandès, professor de Botànica a

Leyden, 1601 ), d'hermoses flors de 4 pètals escarlata.

(i) Inc. orig.: fortasse ab aere propter ligni duritiem nomen accepit. Th.

Arbor estgiandifera : glandem... ferunt robur, qucrcus, aesculus, cerrus, jlex, suber. PUn. nat.

(21 No és pas originaria de la índia, ni de l'Assia. sinó de les monianyes de la Tracia scpteotrioDal, d'on
i'ha estès per tota l'Europa (TA. von Ueldreich).
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FLORA DE CATALUNYA

Família 26. "*

HESPERÍDIES dc.— AURANCIÀCIES corr.

(Nom mitològic de les tres filles de Hésperus; Auranciacies, de Aurantium, nom de

la principal espècie.)

Flors hermafrodites o algunes masculines per abonament del gineceu, regu-

lars, blanques o purpurines, oloroses, terminals, solitàries o en raíms; calze ur-

ceolat, 3-5-lobat, corola de 4-8 pètals, estams indefinits, poliadelíes, 1 estil, i estig-

ma lobat; fruit esperidi, 5-i2 locular, escorsa groga, taronjada o vermella, amb

glàndules oleiferes, pulpa suculenta, amb poques llevors; arbres o arbustos, espi-

nosos inermes, de fulles alternes, i-foliolades, persistents, amb punts translucits.

Genre 141.-CITRUS L.

(Del grec xé&poc;; llati ciínis, nom del ponsemer.)

Algunes flors masculines, per abonament del gineceu, pètals purpurins per

defora, truit ovoide o be oblong amb una prominencia a cada cap, bran-

ques joves violàcies 553- C. mèdica.

Flors totes hermafrodites, pètals blanquíssims, fruit globulós, o mamelonat

i a l'àpex, branques joves verdes 554. C Aurantium.

553 = C. Mèdica Risso.

{del llatí Medicus, de la Media, on creix aquesta
planta.)

Sinonímia. — Ponc'úler; cast., cidro, cidrero,

limones poncíes, taronja alimonada.

Arbre espinós, de branques joves violàcies, fu-

lles ovades be oblongues, acuminades; peciols

àpters, pètals purpurins per defora, 40 estams,

freqüentment amb algunes flors sense pistils;

fruit oblong, rugós, amb una prominencia a cada

cap, d'escorsa gruixuda, adherent, d'olor suau,

pulpa acídula.

p LiMON L. = CiTRUs LiMONUM Risso. — Sinoní-

mia : Llimoner; cast., limonero, limón real, limón

agrio;/r., limon; íi/., Limonier; angl., lemon; ít.. lemone. — Peciols subalats,

pulpa acidíssima.

Geografia. — Cultivats el tipu y la varietat, principalment a la regió litoral. — Maig.
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Hesperídies. G. 141. - Citrus.

CltruB Aurantlum.

554. • C. Aurantium Risso.

(forma llatinisada del alarb narandj naranch,

delpersa naran^;, d'origen sanscrit : nagaranga, li-

teralmení vermell com mini; per etimologia popu-

lar, baix la influencia de or, aureum malum.)

Sinonimia. — Taronger dols o comú; cast., na-

ranjodulce o chino;/;-., oranger ; al. Pomeranze;
angl., sweet common Orange; it., arancio.

Arbre inerme, branques joves verdes, fulles

ovades be ovato-oblongues, enteres, poc aromà-

tiques, peciol subalat, flors hermafrodites, pètals

blanquíssims, grans, 20 estams; fruit globoso-de-

primit, d'un groc daurat, pell adherent, escorsa

prima, llisa, pulpa dolsa y aromàtica.

a HAEMATOSARCA Rchb. — Sinonimiu : Taronja de sang o de Malta. — Pulpa ver-

mella. Considerat pel vulgus com a procedent d'empelt de taronger sobre el ma-

3 NOBiLis Lour. = C. deliciosa Ten. — Sinonimia: Taronja mandarina o tan-

gerina. — Pell prima, apenes adherent; pulpa dolsa.

Y VULGARIS Risso. = C. vuLGARis Risso. — Siiionimia : Taronger agre; cast..

naranjo agrio o de Sevilla. — Peciol amplament alat, de contorn ovato-cordiforme,

escorsa amarga, pulpa molt àcida.

& LiMETTA Risso. =C. Limetta RIsso. — Sinonimia: Llimoner dols o de lli-

mones dolses; cast., lima, limón dulce, lima del emperador, lima mallorquina. —
Fruit d'un groc pàlit, obtusament mamelonat a l'àpe.x, pulpa un poc amarga, quasi

insípida.

Subvar. Bergamea Duham. = C. Bergamea Risso. — Sinonimia : Taronger ber-

gamoto. — Fruit subglobulós o piriforme, no mamelonat a l'àpc.x, escorsa molt

aromàtica, pulpa acidíssima.

Geografia. — El lipu y les varietats cultivats, especialment a la regió litoral. — Maig.

La var. y vulgaris proporciona les flors que per destilació donen l'aigua naf ^agua de

azahar) y la essència neroli.
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FLORA DE CATALUNYA

Família 27/-ZIGOFILIES dc.

(De Zygophyllum W., genre exòtic : del grecío-cóv, jou o parell (jugum) y (jióXXov, fulla;

aludint a les l'ulles paripinnades.)

Flors hermafrodiïes regulars, grogues, petites, axilars, solitàries, calze 5-partit,

caduc, 5 pètals oblongs, caducs, la meitat més llargs que'l calze, 10 estams, els

3 alternipètals glandulífers a la base, formant aquestes glàndules aparentment un

disc carnós anular, 5 estils curts, estigmes 5-fits, fruit format de 5 coques molt

dures, tuberculoses per la cara dorsal, amb una espina llarga y dura a cada banda

y una altra més petita a la base, reunides totes 5 en càpsula deprimida, estrellada,

de dehiscencia seplicida : herbes de tronc ajegut, fulles paripinnades, més llargues

que'ls pedúncols, amb estipules molt petites.

Genre 142. - TRÍBULUS L.

{Tribulus, abriulls; per la semblança del fruit espinós amb aquesta arma antiga).

555, = T. terrestris L.

(terrestris en oposició al aquàtic castanya d'ai-

gua.)

P ALBiDus Fr. — Troncs, y especialment les fu-

lles, canosos; totes les parts de la planta més pe-

tites.

Sinonimia. — Cai.xals de vella, cadells, cairells,

obrelsulls, punxaclaus; cast., abrojos, espigón,

mormagas, tríbulo;/r., tribule; zï., tribole terres-

tre; angl., caltrops; al., erd. Burzeldorn.

Geografia. — Llocs arenoses, particularment del li-

toral : Barcelona, Caldetas, Blanes, Tossa et alibi; al

Vallés, Monistrol y part de Bages; Lleyda, Tarragona.

= Seu d'Urgell (Bub.\ Prats de Molló, Montlluís

(Lap.). La |3 albidus Fr., als arenals de Càn Tunis (Llen I). — Abril-Setembre.

Trihulus terrestris.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Família :d8/- RUTACIES Juss.

(Del genre Ruta.)

Flors hermafrodites, regulars o irregulars, grogues, blanques o rosades, en co-

rimbus, cima o raím terminal, rarament solitàries; calze 4-5-partit; 4-5 pètals;

4-8 ó 5-io-i3 estams; un estil; un estigma; fruit compost de 3-4-5 coques o folículs,

que formen una càpsula septicida o locuiicida; plantes herbàcies o subfruticoses,

de fulles alternes, simples y generalment punctato-glanduloses, sense estipules.

Flors irregulars; endocarpi separat del mesocarpi, calze caduc, 5-par-

tit; corola de 5 pètals albo-rosats, 4 superiors ascendents y un infe-

rior reflexe; estams inclinats amb els filaments glanduloso-tubercu-

losos a l'àpex; càpsula formada de 5 íoliculs, 2-sperms,

j 146. Dictamnus.

f Flors regulars; endocarpi no separat del mesocarpi; calze persistent,

\ 4-5-partit; pètals grocs o blancs 2.

Calze 5-partit en lacinies linears; 5 pètals blancs, plans, sentats, quasi

una vegada més llargs que'l calze; 5-io-i5 estams, de fïlaments di-

latats a la base; càpsula 3-locular, locuiicida; llevors piramidals,

145. Péganum.

Calze 4•5-partit amb lòbuls ovats; 4-6 pètals grocs, generalment cón-

cavos, unguiculats; càpsula 4-5-locular, septicida; llevors reni-

\ formes 3.

Calze 5-partit; 5 pètals plans; 4-5 vegades més llargs que'l calze; fïla-

ments estaminals pestanyosos; càpsula 5-locular, glanduloso-tu-

berculosa; fulles eliptiques, ternades o alternes; llevors riigoso-

estriades 144. Haplophyllum.

Calze generalment 4-partit; 4 pètals; 8 estams, filaments glabres; càp-

sula 4-locular, negrosa; llevors rugoso-reticulades . . 143. Ruta.
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Genre 143 - RUTA L.

^Del llati, ) en quasi tots els idiomes, d'una meteixa arrel, en grec {>vx<\, paraula pelopo-

nésica, que està en lloc de nr\ya\ov, nom de la ruda.)

Flors grogues, en corimbus terminal; calze 4-, rarament 5-partit; 4 pètals còn-

caves; 8 estams de tilaments glabres; fruit 4 coques que formen una càpsula 4-locu-

lar, septicida, rugosa: llevors rugoso-reticulades; fulles 2-3 pinnatisecles; de seg-

ments petits, enters.

( Pètals enters; càpsula subglobulosa, de lòbuls rodons 2.

I Pètals de vores franjades; lòbuls de la càpsula aguts, connivents . . 3.

Planta glandulosa a la part florífera; fulles de contorn oblong y segments

linears; flors petites; braciies y sèpals alesnats, acuminats; pedicels glan-

dulosos, més curts que'l fruit 556- R- montana.

Planta glabra; fulles de contorn triangular y segments ovats; flors grans;

bracties y sèpals lanceolats, aguts; pedicels glabres més llargs que'l fruit,

557- R- gravéolens.

Bracties estretes, lanceolades; franjes dels pètals iguals a l'amplada del llim;

pedúncols glandulosos 558. R. angustifolia.

Bracties amples, subcordiformes; franjes dels pètals iguals a la meitat del

\ llim; pediíncols no glandulosos 559. R. bracteosa.

556. = R. montana Clus.

(del llati montanus, de móns, la montanya; per la

seva estació.)

Sinonímia. — Ruda de bosc; cast., ruda silves-

tre, agreste o salvaje, hierba de la pesadilla, ruda

montesina;/r., rue; it., ruta; angl., rue; alemany,

Raute.

Planta glauca, de 2-4 dm,, molt fètida, glandu-

losa a la part superior; fulles de contorn oblong,

bipinnatisectes, àe segments linears, obtusos; flors

petites; bracties y sè[)als lanceolato-alesnats, acu-

minats; pètals espatulats, de llim ondulat, enter;

pedicels glandulosos, més curts que'l fruit; càpsu-

la subglobulosa, deprimida; amb 4 lòbuls rodons.

Geograjla. — Llocs àrids y pedregosos : al litoral, Blanes, Lloret, Tossa; molt abundant

al turó de ^^ontcada; al Vallés, Penades, a La Segarra, Lleyda; Serra de Balaguer ei aíibi.=

Espluga, Prades, etc. (Csta.); S. Joan de l'Herm (Isernl); Olot (Tex.); Vilarnadal; Camp-
many, la Escala, Hosialrich (Vay.); Rosas (Trem.); Alfar; Cabanes (Senn.). — Maig-Agost.

Rut* moatuui
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Rutacies.

Ruta fçraveolena.

G. 143.- Ruta.

557. R. gravéolens L.

(de! llali f^rave-olens, de olor forta.)

Sinonímia. — Ruda; cast., ruda mayor, hos-

tense.

Planta glauca, noglandulosa, de 2-8 dm.; fulles

de contorn triangular, i-Z-pimiatisectes, de seg-

ments ovaís; flors grans; bracties y sòpals lancco-

lats, aguts; pètals ovato-oblongs , denticulato-on-

dulats, no franjats; pedicels no glandulosos, més
llargs quc'l fruit; càpsula subglobulosa, de 4-5 lò-

buls rodons.

Geografia.— Cultivada y subespontània per diferents

llocs, des del litoral fins als Pirineus : espontània a

Cardona ( Herb. Riba ex Csta. ); Olot ( Bolós); Pirineus Orientals, probablement importada

y naturalisada (Rouy.) — Maig -Juliol.

R. chale=

Ruta an^stifolia

sa, de 4-5

558. • R. angustifolia Pers.
pensis L.

{del //aí/angustus, estret, y íoWum, fulla; de fu-
lles estretes; chalepensis, de Alep.) (1).

Sinonímia. — Cast., ruda silvestre menor.

Planta glauca, de 3-5 dm., moll fètida, glandu-

losa a la part superior; fulles de contorn oblong,

2-pinnatisectes. de segments oblongo-cuneiformes,

els inferiors de les caulinars estipuliformes; flors

bastant grans; bracties lanceolades, més estretes

que les branques pedúncols respectius; sèpals

ovato obtusiúsculs; pètals espatulats. amb franjes

iguals a l'amplada del llim; pedicels glandulosos

apenes més llargs que'l fruit; càpsula subglobulo-

lòbuls acuminats, connivents.

Geografia. — Boscos y erms àrids : Prat del Llobre-

gat, Castelldefels, al Vallés. Montserrat, L'bach, comar-

ca de Bages. = .Més estesa que la montana, al liloral,

la Segarra, Cardona, Berga^Csta.t; plana de Vich (.\lasf.);

Olot (^Tex /); litoral de Girona y la Garrotxa ;,Vay.); Fi-

gueras, Llers, Molins (Senn.). — Maig-Juliol.

559. = R. bracteosa DC, subsp. de rante=

rior sec. Rouy.
{sin. de bracteatus. de bractea; aludint a la mag-
nitut de les bracties.)

Ruta bracteosa (1) Kl nom antic d'aquesta ciutat asiàtica es Aeroe, que fou can-

viat en Chdldb y Haleb, italianísat Alepo.
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Rutacies. G. 143. -Ruta.

Se diferencia de l'anterior per ser menys glauca, y per ser glabra a la part supe-

rior; per les fulles més amples, amb segments ovato-oblongs, els inferiors també

estipuliformes, però peciolulats; bracties ovades, y freqüentment coríiííybrffies; ?no!t

més amples que les branques pedúncols respectius; flors més grans; pètals més

amples, amb franjes iguals a la meitat de l'amplada del llim; pedicels glabres.

Geograjia. — Freqüentment cultivada; costes àrides, roques y muralles : al Cap Salinas

(Trem.i; Tossa. Tortellà, Olot (Vay.); Pirineus Orientals (Rouy1;aprop de Banyuls (Gaut.).

— Maig-Agost.
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Gen re 144. - HAPLOPHYLLUM Adr. Juss.

(Del grec àiiXóo<;, simple, sencill, y çúXXov, fulla; fent referència a la forma dominant de

les fulles.)

Flors grogues, regulars, en cima terminal, calze 5-partit, de sèpals lanceolats,

pubescents, corda 5-partida, pètals ovato-aguts, plans, 4-5 vegades més llargs

quc'l calze, 10 estams amb els filamcnts pestanyosos a la base, fruit de 5 coques

que formen una càpsula 5-locular, septicida, glanduloso-tuberculosa, ilevors ru-

goso-estriades : planta perenne, troncs de 2-4 dm., ascendents, llenyosos a la base,

pubescents, fulles elíptiques, enteres, alternes algunes intermèdies superiors

trisectes, amb els segments laterals més petits, estipuliformes.

Haplophyllum hiapínlcum.

560. = H. hispànicum Spach.— H. pubes=
cens Boiss. — Ruta pubescens Willd.

(Hispànicus, espanyol : espècie d' Espanya; pubes-

cens, de pubéscere, cubrirse de borrissol : pel curt

totnent de la planta,)

Geografia.—Terres incultes, guixenques o calcaries

:

vores del Llobregat, al terme de Castellgaii y lloc de

Boadas, r.; comú a la serra de Menàrguens a Torrela-

meu. = Al peu del .Vlontserrat, cap a .Monistrol (Salv.!);

Manresa, a Sia. Catarina (Font); turons guixencs de

Balaguer a Gerp y Sentiu, S. Romà ei a/ièi, fins a la

frontera d'Aragó (Csta.); conca de Tremp (Bub.l. —
Maig-Juny.
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Genre 145.- PÉGANUM L.

(Del greco-llali jti'iYavov, la ruda.)

Flors blanques, solitàries, terminals, curtament peduncolades, calze 5-partit,

en lacinies linears, persistent, 5 pètals blancs, amb venes verdoses, plans, oblongs,

quasi una vegada més llargs que'l calze, estams generalment i5, de filaments di-

latats a la base, estil llarg, estigma triquetre, fruit càpsula trilocular, locuücida, po-

lisperma, llevors rugoso-xagrinades, en forma de piràmides quadrangulars; planta

fètida, anual o perennant, herbàcia, tronc de 5-6 dm., dret, flexuós, ramoso-intrin-

cat, angulós, glabre; fulles pinnato-partides, en lacinies linears, mucronades, un

poc grasses, amb dugués dents a la base, simulant estipules setacies.

Péganum Hàrmala.

56i. = P. Hàrmala L.

{llatí hàrmala hàrmula de Apidejus, ruda sil-

vestre.)

Sinonímia.— Harmalà, ruda borda; cast.\ hàr-

mala y gamarza.

Geografia.—Terrenosargiloso-guixencs àrids; Liey-

da, a la falda del Castell de Gardeny, Menàrguens, cap

a Balaguer. = Alfes, Balaguer, Sentiu, Gerp et alibi;

S. Carles de la Ràpita, Amposta et alibi (Csta.), Seu de

Urgell (Bub.). — Maig-Juliol.

Com ja observa Costa, manca a la regió oriental, puix

si bé Rouy diu que s'ha trobat a Cette, Toló y Mar-

sella, la té per importada.
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PUBLICACIONS DE L' INSTITUT DE CIÈNCIES

Genre 146. - DICTAMNUS L.

(Del greco-ilatí : diclamnus, diclamnum, bíxTanvov, nom d'una llabiada de la qual se con-

sidera succedània aquesta planta.)

Flors blanques o rosades amb estries purpuries, en raím terminal, irregulars,

calze 5-partil, caduc, corola de 5 pètals unguiculats, plans, 4 superiors ascendents

y I inferior reflexe, 10 estams biseriais, de filamenis inclmats, ascendents, glandu-

loso-verrucosos a l'àpex, anteres verdes, i estil, 1 estigma, càpsula formada de 5

folicol-í, 2-3-s|)ermes, endocarpi separat dfl mesocarpi, Uevors subgloboses, negres,

Uuentes; petit arbust d'olor forta, tronc de 2-0 dm., pubescent a la base y glandu-

lós cap a l'àpex, de fulles imparipinnades, amb i-io parells de foliols asserrals.

Tronc robust, subafil a la part superior, flors grans (4-5 cm.), raím llarg y
clar, 1-6 parells de foliols ovats, de 4-5 cm., membranosos, inequilaters,

breument peciolats 562. = D. albus.

Tronc gràcil, fuUós fins a la inflorescència, flors molt més petites, en raím

curt y espès, 1-10 parells de foliols, la meitat més petits, coriacis, equilà-

ters, sentats 563. = D. hispànicus.

562. = D. albus L.

(llatí albus, blanc, pel color de les flors.)

Sitionimia. — Gitam, llatimó, cabruna de lley;

cast., díctamo blanco, frcsnillo, chitàn.

Tronc de 4-6 dm., robust, dret. simple, pubes-

cent a la base, glandulós a la regió superior, fulles

de 1-6 parells de foliols, peciolulaís, ovats, de

4-5 cm . membranosos, inequilaters, asserrats, de

nervació molt marcada pel revers, amb glàndules

vesiculars (punts translúcids) molt petites, flors

grans, de 4-5 cm., en raím llarg y clar, calze ca-

duc, pètals unguiculats, plans, enters, 3-4 vegades

més llargs que'l calze, els 4 superiors ascendents,

l'inferior reflexe, 10 estams amb els filaments cap-

baixos y després ascendents, més llargs que la corola, càpsula 5-locular, seplicida,

formada de 5 folícols cuspidats, de cares estriades, pubescent-giandulosos.

Geografia. — Llocs selvoso-ombrívols : boscos immediats a la estació de l'Empalme,

abundant; al Penades, serra occidental de Torrellas de Foix v montanyes pròximes a Sant

Magi.:= Montsant y S. Mamet (Salv.h; serra d'Almatret, les Garrigues (Gonz.l); Granyena,

aprop de Cervera (Puigg.l); Silibella y Canyelles (JoverV, bosc de S. Valent! de Bianya,

aprop d'Olot (Vay., Bolós); Pirineu Oriental (Lap., Rouy); per tota la part oriental de

l'Aragó, formant una faixa des de Calanda fins a Catalunya (Losc. et Pardo). — Maig.
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Rutacies. G. i^ó.-Dictamnus.

Dictamnus Hispànicum*

563. = D. Hispànicus Webb. — D. Fraxi=

nella Link.

(fraxinella; s'ha format del llatí fraxinus, la frei-

xa : per la seinblaiisa de les fulles )

Es diferoncía de l'anterior per ser més f^ràcil y
totes les seves parts més petites, tronc fuUós fins

a l'inflorescència, fulles la meitat més petites, de

i-io parells de foliols ovats, coriacis, finament

asserrats, equilàters, sentats, amb nervis apenes

perceptibles y glàndules vesiculars 2-3 vegades

més grans; pedúncols més curts, raím més espès,

flors vermelloses, pètals elíptics, obtusos, molt

alandulosos.

Geografia. — Serra del Montsant (Puj. J. ex Vay.); Torre de Claramunt, Igualada,

aprop del Mas Rossinyol (A. Romaní!).

.\'. B. —Encara que no havem visi al .Moiiisant la planta de Pujol, la seva descripció donada per Vayr.

{Plantas notables de Cataluna, VIII, 3, 46), y també per Willkomm {Suppl Prod.^ 2631, coincideix amb la es-

pècie webbiana. segons exemplars de la "^ierra de Chiva, remeses per nostre amic Pau, idèntics al de la Torre

de Claramunt, facilitat per .\. Komaoí, de Capellades.
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Familia 29/- CORIARIACIES dc.

iDel genre Coriabia : Cobiabius frutex, de Plin., el sumac.)

Flors hermafrodites o pülígames, regulars, verdoses, petites, en raíins axilars

y terminals; calze 5-partit, de divisions ovades, agudes o mucronades. acrescenl

y carnós, lo meteix que la corola, de 3 pètals lliures, ovats, obtusos, el doble més
llargs que'ls sèpals, y aplicats com ells sobre l'ovari; lo estams; fruit compost de

5 coques que se separen a la maturitat, però quedant rodejats del calze y de la co-

rola carnosos (i), lo qual comunica al conjunt l'aspecte d'una bacca negra y bri-

llant; arbust giabre, de tronc rodó y branques subtetràgones, oposades, obertes o

ascendents; fulles ovato-lanceolades, subsessils, coriàcies, enteríssimes, oposades

o verticilades, 3-nerves.

Genre 147. - CORIARIA Niss.

{Coriarius, de corium, el cuiro, per la aplicació que'n fan els blanquers.) (a)

Gorïaria mjrtifolia

564. = C. myrtifolia L.

(myrtus, murtra, y íoVium, fulla; per la semblan-

ça de les fulles.)

Sinonímia. — Roldó, rodó; casi., roldón, hier-

ba zapatera, emborracha cabràs ;/;-., redoul, re-

doux; it., sommaco (abusivament).

Geografia. — Comú per les torrenteres v erials del

litoral : Vallés, Manresa, Vich, fins a Ribas, S. Joan de

les Abadesses, Olot, Lleyda; horta de Balaguer et alibi.

= Tremp; Berga; Ceret (Bub.); la Sellera (Cod.V, vores

del Muga, a l'Empordà (Senn.)- — Abril.

Aplicacions. — Fulles y fruits venenosos, per conte-

nir coriamirlina.

(1) Aquest exemple dc corola acresccot, constitueix un cas veritablement excepcional en la morfologia

botànica.

(2) Com si diguéssim coriaria herba (cf. naufea, quccn Festus es el nom d'una herba que emplcen els

blanquers o curtídors).
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Família 30/- MONOTROPACIES Nutt.

i^Del genre Monótropa, únic que conté la família.

)

Flors hermafrodites, regulars, albo-groguenques, oloroses, en raím terminal,

unilateral, al principi recorvat, després dret; calze de 4-5 sèpals lliures, petaloi-

des; corola de 4-5 pètals caducs o marcescents, curtament esperonats; 8-10 estams

biseriats; estil recte, en forma d'embut; estigma discoidal; càpsula 4-5-locular,

loculicida; herbes carnoses, albo-groguenques, que's tornen negres per la desseca-

ció, paràsites sobre les arrels dels arbres, d'aspecte d'orobanque.

Genre 148. - MONÓTROPA L.

(Del grec nóvoi;, un, y rpónoc, (de xpéitaj), volta; per ics flors unilaterals.)

565. = M. hypopitys.

(del grec ònó, dessota, y ní-tvc, el pi; per la seva

estació.)

Geografia. — Paràsita sobre les arrels dels pinsy de

lesalsines : al peu de S. Llorens del Munt, Ubach y al-

tres llocs de la cordillera superior del Vallés; Ribas,

Montsolí. = Monàs, cap al clot de les Valls; Guilleríes,

Lladó, Coll de Canas(Vay.); Osor(Cod.l); Berga (Senn.lV,

la Cerdanya (Gaut.). — Maig-Agost.
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Familia 31.'- PIROLACIES Lindl.

(Del genre Piroi.a, únic que conié la familia.)

Flors hermafrodites, regulars, blanques, rosades o verdoses, en raím terminal

o solitàries; calze 5-partit; corola 5-pètaia; 10 estams biseriats; estil recte o arque-

jat; estigma indivís o 5-partit; fruit càpsula subglobulosa, angulosa, 5-locular,

loculicida; herbes perennes, glabres, de rizoma prim y horizontal; fulles coriàcies,

persistents y lluentes.

Genre 149. - PÍROLA L.

(Forma diminutiva de Pibus, la perera; per la semblança dg les fulles.)

Í

Flors solitàries; filaments estaminals recorvats a la base, que és trígona;

marges de les valves de la càpsula glabres, sense glàndules hipogines.

i 566. P. uniflóra.

/ Flors en raíms; filaments estaminals alesnats des de la base; marges de les

I valves de la càpsula units per pèls llanosos 2.

10 glàndules hipogines; flors unilaterals; pètals connivents en tubo; anteres

exsertes; fulles ovato-Ianceolades S^?- ^• secunda.
2 {

Sense glàndules hipogines; flors escampades; pètals ascendents o connivents

en campana; anteres incloses; fulles ovato-orbiculars 3.

/ Flors albo-rosades, raim dens; sèpals aguts; estil rosat, dret, recte, no més

I llarg que la corola, sense anell a l'àpex; fulles ovades o elípiiques,

\ 568. P. minor.
3

] Flors virido-groguenques, raím clar; sèpals obtusos; estil blanquinós, incli-

r nat a la base, arquejat y engrui.xit a l'àpe.x, més llarg que la corola. amb
\^ anell terminal; fulles suborbiculars .... 569. P. chiorantha.

566. = P. uniflóra L. — Moneses grandi-

flora F. S. Gray.

(del llatí unus y grandis, una sola y gran; y
flos, la flor; pel nombre y magnitut de les flors.)

Planta de 5-20 cm., tronc fullós, fulles suborbi-

culars, denticulades, peciolades, oposades, les su-

periors verticilades, blanes, d'un vert pàlit; flors

blanques, solitàries y grans, penjants, d'olor suau,

divisions calicinals ovades, obtuses, pètals plans,

amplament ovats, obtusos, 2 veg. més llargs que'l

calze, filaments estaminals trígons a la base, gla-

bres y recorvats, estil dret. recte, més llarg que
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Pirolacies. G. 149. -Pírola.

Pirola secunda.

la corola. estigma gros, 5-partit, sense glàndules hipogines, càpsula dreta, valves

glabres al marge.

Geografia. — Boscos de les monianyes : Montseny; bosc Carboner, sobre Setcases (Vay.);

Carençà (Bub.l; valls de la cadena fronteriça del Canigó; a la Cerdanya y vall del Carol

l^Gaut.); port de Viella (Lap.). — Juliol-Agost.

567. = P. secunda L. — Ramischia secun-
diflóra Opiz.— Actinocyclus Klotzsch.

{del llatí secundus, segon; en el sentit aquí de

unilateral; per la disposició de les flors; àmc,, ívoç,

raig, y xúxXoí, cercle; alusió al estigma estrellat.) (i)

Planta de io-i5 cm., tronc fuUós a la base, y
terminat per un llarg pedúncol bracteolat; fulles

ovades, d'un vert bonic, finament serrulades, de

peciol més curt que'l llim; flors albo-verdoses, en

raím unilateral, compacte, pedicels més curts que

les bracties, divisions calicinals ovato-denticula-

des, pètals elíptics, connivents en tubo, 3-4 vega-

des més llargs que'l calze, 10 glàndules hipogines

molt petites, filaments estaminals alesnats, ascen-

dents des de la base, anieres exsertes, estil recte, més llarg que la corola, estigma

estrellat, càpsula penjant, amb els marges de les valves units per alguns pèls

llanosos.

Geograjia. — Boscos de la regió alpina y subalpina : als boscos de Viella y altres de la

Vall d'Aràn (Lap., Csta.); Renclusa ^Zett.); Tredòs, Bonaigua (Timb.); Artiga de Lin

(Llen.l); Canigó, Bach de Llivia; vall de Prats (Gaut.); sobre Montlluis, Bielsa (Bub.).

—

Juliol-Agost.

568. = P. minor L.

{llatí minor, més petit; per presentar l'estil més

curt que les altres espècies.)

Planta de io-23 cm., tronc escapiforme, fullós a

la base, amb algunes bracties escamiformes a la

part superior, fulles ovato-eliptiques o suborbicu-

lars, coriàceo-membranoses, finament denticula-

des, de peciol generalment més curt que'l llim,

flors d'un blanc rosat, en raím espès, escampat,

pedicels més curts que les bracties, divisions cali-

cinals amplament ovato-triangulars, pètals ovats,

connivents en campana, 2 veg. més llargs que'l

calze, estil rosat, recte, dret, no més llarg que la

corola, ni amb anell terminal, més curt que l'ova-

ri, estigmes estesos, més amples que l'estil, càpsula /»en/iJ/2/.

Geografia. — Boscos ombrívols dels Pirineus, frontera francesa : al Bach Lizern; Coll

de Jou; La Molina; La Barragana (Vay.); la Cerdanya, Vall d'Eyne (Gaut.); sobre Moni-

(I) De Ramischia, no podem havernc noticia; te totes lesapariencics d'un nom propi.

411



PUBLICACIONS DE L* INSTITUT DE CIÈNCIES

Pirolacies. G. 149. -Pírola.

Iluis ala font d'Esclops (Bub.); Luchon (Zett.); Portilló (Lap.); Vall de Banos (Timb.);

boscos de Viella, Tredòs y Ariiga de Lin (Llen.l) — Juliol-Agost.

Plrola cblorantba.

569. = P. chlorantha Sw.

{del grec x^°>P^<i, vert-groguenc, y à\Qoc, flor; pel

color de les flors.)

Planta de io-25 cm., tronc escapiforme, fullós a

la base, amb algunes bracties escamiformes, fulles

suborbiculars, petites, enteres moll superficial-

ment denticulades, peciol més llarg que I llim;

flors d'un vert groguenc, en raíni curt y clar, pe-

dicels més llargs que les bracties, divisions calici-

nals amplament ovato-triangulars, pètals elíptics,

3-4 veg. més llargs que'l calze, estams arcuato-

ascendents, estil blanquinós, inclinat a la base, as-

cendent, engruixit a l'àpex y terminat per un

anell que volta els estigmes, qu'esiàn drets y soldats, càpsula /)e«/a7z/.

Geografia. — Boscos de les montanyes : al Bergadà; de Rebost a Puigllansada. ^ Serra-

teix (Puj. Cl); Vall de Carençà, al bosc de Campilles y de Prats (Gaut.); font de Corns

(Bub.); Vall d'Aràn; boscos de Baricauba (Llen.l); sobre Bielsa (Bub.). — Juliol-Agost.
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ÍNDEX ALFABÈTIC

Acer campestre, 388 (387).

monspessulanum, 389.

Negundo, v. Negundo fràxini-

fol., 391.

opulifolium, Acer opulus. A.

ítalum, 389.

platanoídes, 388.

Pseudoplàtanus, 388.

AcERiNiES, 387.

Aconítum anthora, 55.

Lycoctonum, 55.

Napellus, 54.

Actinocyclus, v. Pírola secunda, 411.

Adonis aestivalis, 22 (21).

autumnalis, 22.

flammea, 22.

intermèdia, A. citrina, A. mi-

crocarpa, 23.

pyrenaica, 21

.

Aesculus Hippocàstanum, 391.

Aethionema saxàtile, 177.

Agrostemma Githago, Lychnis G.,

Lychnis ségetum, 269.

Alliaria officinalis, Sisymbrium A.,

124.

Alsine Cherleri, 298 (297).

fasciculata, A. Jacquini, 300.

iaricifolia, A. striata, 299.

montana, 300.

procumbens, 298.

recurva, 302.

rostrata, A. mucronata, 301.

tenuifolia, 299.

verna, 302.

Villarsii, 301.

Althaea cannàbina, 357.

ficifolia, 356.

hirsuta, 356.

officinalis, 356.

rosea, 355.

Alyssum alpestre, 143.

calycinum, 142.

campestre, 143.

cuneifolium, 144.

granatense, A. hispídum var.

granatense, 142.

Lapeyrousianum, A. Peyrou-

sianum, 145.

linifolium, V. Meniocus.

marítimum, 145.
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Alyssum montanum, 144.

pyrenaicum, 146.

spinosum, 144.

Ampelidies, 392.

Androsaemum hircinum, A foéti-

dum, Hypericum hircinum,

385.

officinale, Hypericum Andro-
saemum, 385.

Anemóne alpina, 17.

Hepàtica, v. Hepàtica.

narcissiflora, 18.

nemorosa, 19.

Puisatilla, 18.

ranuncuioides, 19.

vernalis, 18.

Aquilegia Kitaibelii, A. hirsutíssima,

vulgaris b hirsutíssima, 5o.

pyrenaica, 49.

vulgaris, 5o.

Arabis alpina, 128(128).

arcuata, A. ciliata, 131.

auriculata, 132

bellidifolia p Soyeriana, Ara-

bis Soyeri, 130.

brassicaeformis, 132.

hirsuta, 133.

muralis, 133.

perfoliata,TurritisgIabra ,128.

saxàtilis, 132.

serpyllifolia, 130.

stricta, 131.

Thaliana, v. Stenophragma.

turrita, 130.

Arenaria biflóra, 310.

capitata, A. tetraquetra, a legí-

tima, p aggregata, 309.

ciliata, 311.

grandiflóra, 308.

híspida, 310.

Loscosii, A. modesta v. Assoa-

na, A. Conimbricensis, 307.

Arenaria modesta, 307.

montana, 310.

purpurascens, 306.

Querioídes, 309.

serpyllifolia, 306.

tetraquetra, |3 pyrenaica, var.

uniflóra, 308.

trinervia, v. Moehringia.

Astrocarpus sesamoides, Reseda sesa-

moídes, 231.

AuRANCiAciES, 397, V. Hcsperidies.

Balsaminies, 395.

Barbarea intermèdia, ii6(ii5).

praecox, |3 pàtula, ii6.

vulgaris, 1 1 5.

Berberidies, 58.

Bérberis Aetnensis, subsp. 58.

vulgaris, 58.

Biscutella cichoriifolía, v. londraba.

levigata, 170.

Boléum àsperum, 163.

Bràssica fruticulosa, 96 (94).

levigata, 96.

Napus, 95.

nigra, Sinapis nigra, 95.

oleracea, gS.

Rapa, Br. asperiíolia, 94.

Buffonia perennis, 292 (291).

tenuifoiia, 291.

Bunias Erucago, 166.

Cakile marítima, Bunias Cakile, 89.

Calepina Ruellii, Corvini, 162.

Caltha paiustris, 43.

Camelina silvestris, 160.

Caparídies, 193.

Càpparis spinosa, 193.

Capsella Bursa-pastoris, C. polymor-

pha, 181.

Cardamine alpina, 136(134).

amara, 135.

hirsuta, 137.

impatiens, 137.
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Cardamine latifolia. 135.

pratensis, 136

resedifolia, 136.

silvàtica, subsp. de la hirsuta,

137-

Cardaria Draba, Lepidium D. 190.

Cariofilies, 244.

Carrichtera Vellae, Vella annua, 164.

Ceràstium alpinum, 322 (316).

arvense, 322.

brachypetalum, 319.

glomeratum, C. viscosum, 319.

perfoliatum, 318.

púmilum, 320.

pyrenaicum, 321.

quaternellum, erectum, glau-

cum, Moenchia erecta, 317.

semidecàndrum, 320.

trigynum, C. refractum, 318.

triviale, C. vulgatum, 321.

Ceratocéphalus falcatus, 24.

Chamaebuxus Vayredae, Polygala

var. 236 (235).

Cheiranthus Cheiri, 109.

Chelidonium majus, 70.

CisTACiEs, 194.

Cistus àlbidus, 196 (194).

Campsii (hibr.), 200.

Clusii, 198.

crispus, 195.

Deiilei (hibr.), 199.

Florentinus (hibr.), 200.

ladaníferus, 197

laurifolius, igb.

lepidotus, V. Helianthemum.

monspeiiensis, 198.

Pouzolzii, 196.

salviaefoiius, 199.

umbellatus, v. Helianthemum.

Citrus aurantium, 398 (397).

limonum, 397.

mèdica, 397.

Ciématis Flàmmula, 10 (9).

recta, erecta, 9.

Vitalba, 10.

Ciypéola lonthlaspi, 148.

Clypéola Armoracia, v. Roripa.

Cochlearia glastifoiia, i56.

officinalis, i56.

Conringia orientalis, Erysimum per-

foliatum, 1 10.

Coriaria myrtifolia, 408.

CoRiARiACiEs, 408.

Coronopus, v. Senebiera.

Corydalis cava, C. tuberosa, C. bul-

bosa, 81 (80).

enneaphyila, v. Sarcocapnos

.

lutea, 80.

sòlida, C. bulbosa, 81.

Crucíferes, 82.

Cucúbalus bàcifer, 247.

otites, V. Silene.

Delphinium Ajacis, 52 (5i).

elàtum, Y montànum, 63.

peregrinum, r. D. Verdunen-

se, D. cardiopétalum, 62.

pubescens, 5i.

Staphisagria, 63.

Dentaria digitata, 139.

pinnala, 139.

Dianthus Armeria, 282 (280).

attenuatus, r. catalàunicus,

D. catalàunicus, 287.

barbatus, 283.

Carthusianorum, 282.

Caryophyllus, longicaulis, 288.

Costae, 287.

deltoídes, 286.

Monspessulanus, 283.

neglectus, alpinus, |3 negl. 286.

prólifer, v. Túnica.

pungens, D. serratus, D. subu-

latus, 286.

Seguierii, 285.
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Dianthus subacaulis, r. brachyan-

thus, 289.

superbus, 288.

Valentinus, D. Broteri, D. su-

perbus, 284.

Dictàmnus albus, 406.

Hispànicus (Fraxinella), 407.

Diplotaxis bracteata, v Erucastrum.

Erucastrum, v. Erucastrum.

erucüídes, Sinapis eruc, 98.

muralis, 99.

tenuifolia, 99.

viminea, 100.

virgata, Sinapis virg., 99.

Draba aizoídes, ciliaris, 160 (149).

Carinthiaca, D. nivalis, D. stel-

iata, i52.

muralis, 153.

nemorosa, i52.

pyrenaica, Petrocallis pyr. , 1 5o.

tomentosa, i5i.

verna, Erophila vulgàris, i5o.

Wahienbergii, D. Fladnitzen-

sis, l52.

Drosera longifolia, 233 (232).

rotundifolia, 232.

DroserAcies. 232.

Elatine alsinastrum, 331.

hexandra, E. paludosa, 332.

macrópoda, E. Fabri, r. 332.

Elatínies, 331

.

Elodes palustris, 386.

Erodium, 369.

Botrys (Geran. B.), 370.

Cavanillesii, Geran. pulveru-

lentum, E. laciniatum, 372.

Chium, 371.

Ciconium, 373.

cicutarium, 376.

macradenum, E. glandulo-

sum, 373.

malacoides, 371.

Erodium moschatum. 375.

petraeum, 374.

romanum, 377.

rupestre, supracanum, 374.

tenuisectum, Jacquinianum,

375-

Eropiíila vulgàris, v. Draba.

Eruca sativa, 92.

Vesicaria, 93.

Erucastrum obtusàngulum, Diplota-

xis Erucastrum, loi.

Pollichii, E. inodórum, Diplot.

bracteata, loi.

Erysimum aurigeranum, 113 (iii).

cheiranthoídes, 112.

hieracifolium, virgatum, 112.

Kuntzeanum, 1 12.

longifolium, australe, 114.

ochroleucum, 1 14.

perfoliatum, v. Conringia.

púmilum, Erys. lanceolatum,

P púmilum, 1 13.

repàndum, 1 13.

Ficaria ranunculoídes, Ranúnculus

Ficaria, 42.

Frankenia hirsuta, 242.

pulverulenta, 242.

Franqueniacies, 232.

Fraxinella, v. Dictàmnus.

Fumàna lévipes, 214 (212).

procúmbens, 213.

Spachii, 212.

víscida, 213.

Fumaria calcarata, 76 (73).

capreolata, 75.

major, v. de la F. agrària, 77
micrantha, densiflóra, 75.

muralis, 77.

officinalis, 74.

parviflóra, 76.

spicata, V. Platycapnos.

Vaillantii, 76.
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FuMARlAciES. 37.

Garidella Nigellastrum, Nigella Ga-

ridelli. 47.

Geraniàcies, 369

Geranium cinereum, 364(359).

Botrys, 37U.

columbinum, 365.

dissectum, 366.

divaricatum. 362.

lúcidum, 361

.

molle, 367.

nodosum, 364.

palustre, 364.

phaeum, 363.

pratense, 362.

pulverulentum, 372.

pusillum, 368.

pyrenaicum, 366.

Robertianum, 361

.

rolundifolium. 367.

sanguineum, 365.

silvàticum, 363.

Glaucium corniculatum, 68.

flavum, G. luteum, 68.

Gypsóphila hispànica, StruthÍLiiii,

276 (275).

muraiis, 275.

repens, 277.

Saxifraga, v. Túnica.

tomentosa var. Ilerdensis, 276

Vaccaria, v. Vaccaria.

Halimium umbeliatum v. Heliànthe-

mum.
Halimum lepidotum v. Heliànlhemum

Haplophyllum hispànicum, 404.

pubescens, Ruta pub., 404.

Heliànlhemum angustipétalum, 207

Í201).

guttatum.Tuberariavariàbilis,

204.

halimifolium, Halimum lepi-

dotum, Cistus lepidotus.203.

Heliànthemum hirtum, 207.

lavandulaefolium, 206.

ledifoiium, a macrocarpum,

H. niióticum, 2o5.

marifoiium. 209.

montanum, 210.

poliifolium. pulverulentum,

208.

salicifolium, 2o5.

squamatum, 209.

Tuberaria, Tuberaria vulga-

ris, 203.

umbeliatum, Halimium um-
beliatum, Cistus umbellatus,

202.

virgatum, 208

vuigare, 206.

Helléborus fétidus, 45.

víridis, 45.

Hepàtica triloba, Anemóne Hep., 20.

HeSPERIDIES V. AURANCIAC. 397.

Hésperis matronalis, 103.

HibiscusTriónum, 358.

HiPERiciNÍES, 378.

HlPOCASTÀNIES, 396.

Hirschfeldia adpressa, Sinapis inca-

na, 96.

Holósteum umbeliatum, 315.

Hugueninia tanacetifolia, Sisym-

brium tanacetif., i25

Hutchinsia alpina, 182.

Aragonensis, 183.

petraéa, 183.

procumbens, 183.

Hypecoum grandiflórum, aequilo-

bium, subsp. del procum-
bens, 71

.

pénduium, 71

.

Hypericum, 378.

acutum (tetràpterum), 384.

Hypericum Androsaemum, v. Anííro-

saemum, 386
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Hypericum Caprifolium, 384.

crispum, 381

.

hirsutum, 380.

humifuscum, 383.

hyssopifolium, 380.

montanum, 382.

nummularium, 381.

perforatum, 383.

pulchrum, 382.

quadràn^ulum, 384.

Richeri (fimbriatum), 381.

Ibéris amara, 174(171).

Bernardiana, 173.

ciliata, |3 Welwitschi, 175.

Dunalii, Biauricula Dun., Ibé-

ris linifolia, 173.

pinnata, 176.

saxàtilis, 172.

sempervirens, Garrexiana, 172

spatulata, I. carnosa, I. crassi-

folia, 173.

Tenoreana, I. rhodocarpa, 173.

Impatiens Noli-tàngere, 395

londraba cichoriifolia, Biscutella ci-

chor., 168.

sulfurea, Biscut. auriculata,

168.

Isatis tinctoria, 167.

Isopyrum thalictroídes, 46.

Kernera saxàtilis, i58.

Lavàtera arborea, 352.

crética, 353.

marítima, 354.

Olbia, 354.

trimestris, 353.

Lepidium campestre, 186 (i85).

Draba, v. Cardaria.

graminifolium, 189.

heterophyllum, 187.

hirtum, 186.

latifolium, 187.

ruderale, 188.

Lepidium satívum, 186.

subulatum, 188.

LiNÀciES, 333.

Linum aipinum. 340 (333).

a gustifolium, L. pyrenaicum,

338-

campanulatum, 337.

cathàrticum, 335.

gàllicum, 336.

maritimum, 338.

Linum narbonense, 339.

saisoioídes, subsp., 336.

strictum, 337.

suflruticosum, 335.

tenuifolium, 340.

usitatíssimum subsp., 339.

viscosum, 334.

Lunaria biennis, inodora, 140.

rediviva, 140.

Lychnis alpina, v. Viscaria.

coronaria, 267.

dioica, V. Melandryum.
diürna, v. Melandryum.
Flos-cúculi, 267.

macrocarpa, v. Melandryum.

pyrenaica, v. Peírocoptis.

ségetum, v. Agrosíemma.

Maiachium aquàticum, 324.

Malcolmia africana, io5 (104).

binervis, M. parviflóra. var.

n na, 106.

litorea, 104.

marítima, io5.

parviflóra, io5.

Màlope maiacoídes, 345.

Malva Àlcea, 348(346).

althaeoídes. 347.

moschata, 348.

Nicaeensís, 35 1

.

parviflóra, 349.

rotundifolia, 360.

silvestris, 360.
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Malva trifida, 347.

Malvàcies, 345.

Matthiola incana, 107.

sinuata, 108.

tristis, 107.

Meconopsis Càmbrica, Papa ver Càm-
bricum, 66.

Melandryum macrocarpum,

Lychnis macrocarpa, L. di-

oica, 264.

silvestre. Lychnis diürna, L.

dioica, var. rubra, 264.

Meniocus linifolius. Alyssum linifo-

lium, 147.

Moehringia muscosa, 304 (303).

polygonoídes, 304.

trinervia, Arenaria trin., 303.

Moenchia erecta, v. Ceiàstium.

Moneses, v. Pirola uniflora. 410.

MoNOTROPÀciES, 409.

Monotropa hypopitys, 409.

Moricandia arvensis, 102.

Myagrum perfoliatum, 169.

Nasturtium àsperum, Sisymbrium

àsp. 126.

officinale, 126.

pyrenaicum, v. Roripa.

silvestre, 127.

Negundo fràxinifolium, Acer Neg.,

39'-

Nesüa paniculata, 161.

Nigella damascena, 48.

gàllica, 48.

Garidelli, v. Garidella.

NlNFKÀCIES, 60.

Nymphaea alba, 60.

OxALiDiEs, 393.

Oxalis Acetosella, 394(393)-
corniculata. 393.

violacea, 394.

Paeonia peregrina, var. P. microcar-

pa, 57.

Papaver alpinum, 62 (61).

Argémone, P. clavatum, 65.

Càmbricum, v. Meconopsis.

dubium. 64.

hlspidum, 65.

obtusifolium, 64.

Rhoeas, 63.

setigerum, r. somníferum, 63.

somniferum, 63.

Papaveracies, 61

.

Parnasia palustris, 234.

Péganum Hàrmala, 4o5

Petrocallis, v. Draba.

Petrocoptis pyrenaica, |3 hispànica,

Lychnis pyren. 270.

Pirola chlorantha, 412 (4to).

minor, 41 1

.

secunda, Ramischia secundi-

flóra, Actinocyclus, 411.

uniflóra, Moneses grandiflóra.

410.

PiROLACiEs, 410.

Platycapnos spicatus. Fumaria spica-

ta, 78.

POLIGALÀCIES, 235.

Polygala alpina, P. amara b alpina,

241

.

P. amara a genuina, P. aus-

tríaca, 240.

calcarea, 241.

exilis, 238.

monspeliaca, 238.

rupestris, 238.

serpyllacea, P. depressa, 239.

Vayredae, v. Chamaebuxus.

vulgaris, 239.

Radiola linoides, millegrana, 342.

Ramischia, v. Pirola. 411.

RanunculAcies.

Ranúnculus aconitifolius, 32.

alpestris, 33.

amplexicaulis, 31.
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Ranúnculus Baudotii, R. confusus,

29-

acer, 38 (28).

arvensis, 37.

auricomus, 38.

bulbosus, 39.

chaerophyllus, flabellatus. 37.

diversifolius, aquàtilis, 28.

taeniculaceus, divaricatus, 30.

Ficaria, v. Ficaria.

Fiàmmula, 35.

íluitans, 29.

glaciàlis, 32.

gramineus, 33.

hederaceus, asarifolius, 28.

Lingua. 34.

Luizetti, (parnasifolius X pyre-

naeus), R. parnasifol. var.an-

gustifolius, 41.

macrophylius, R. palustris,

R. córsicus, 30.

monspeliacus, 37.

montanus, 39.

muricatus, 36.

nemorosus, 40.

ophioglossifolius, 34.

parnasifolius, 31

.

parviflórus, 35.

pyrenaeus, 31.

repens, 40.

Sardóus, Philonotis, 35.

sceleratus, 30.

Thora, 33.

trichophyiius, 30.

Ràphanus Raphanistrum, R. siives-

tris, 87.

sativus, 87.

Rapístrum rugosum, 192.

Reséda alba, suffruticulosa, 229 (225).

Arragonensis, R. Phyteuma,

var. fragrans, 227.

erecta, R. stricta, 226.

Reséda Gayana, 229.

glauca, 228.

litigiosa, 228.

lutea, 227.

luteola, 226.

odoràta, 228.

sesamuídes, v. Aslrocarpus.

ResedAcies, 225.

Roemeria violacea, R. híbrida, 67.

Roripa pyrenaica, Nasturtium pyre-

naicum, Myagrum pyr., 154.

rusticana, Cochlearia Armora-

cia, 154.

Ruta angustitolia, chalepensis, 402

(401).

bracteosa subsp. 402.

gravéolens, 402.

montana, 401

.

pubescens, v Haplophyllum.

RuTAC I ES, 400.

Sagina apétala, 294.

Linnaei v. Spergella, 295.

marítima, 294.

procumbens, 293

subuiata, v. Spergella.

Saponaria bellidifolia, 271

caespitosa, S. élegans, 272.

ocimoídes, 273.

officinaiis, 272.

Vaccaria, v. Vaccaria.

Sarcocapnos enneaphylla, Corydalis

enneaph. 79.

Senebiera Coronópus, Coronópus pro-

cumbens, 191.

pinnatífida, S. didyma, 191.

Siléne acauiis, caespitosa, 255 (248).

ambigua, glauca, piriformis,

252.

Armeria, S. umbellata, 259.

Borderi, élegans, campanulata,

punctata, 255.

brachypoda, S. paradoxa, 266.
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Siléne cerastioídes, S. coarctata, 254.

ciliata, 252.

cònica, 25i

.

conoídea, 262.

crassicaulis, S. itàlica y crassi-

caulis, subsp. de S. nemora-

lis, 263.

gàllica, 253.

inapértaj 257.

inflata, Sil. Cucúbalus, 25i.

itàlica, 262.

muscípula, 256.

Nicaeensis, viscosíssima, 258.

nocturna, 253.

nutans, 261.

Otites, Cucub. Otites, i6[.

ramosissima, S. Nicaensis var.

ramosiss. 258.

rubella, undulata, 257.

rupestris, 259.

Saxifraga, 256.

Senneni, 262.

tridentata, S. rostrata, 254.

viridiflóra, 260.

Sinàpis alba, Bràssica alba, 90.

arvénsis Brass., Sinapistrum

Br. Sinàpis, 91

.

Cheiranthus. Brass. Cheir., 91.

erucoídes, v. Diplotaxis.

nigra, v, Bràssica.

virgata, v. Diplotaxis.

Sisymbrium acutàn^ulum , austria-

cum, Y acutàng., 120 (117).

Columnae, 121.

àsperum, v. Nasturtium.

crassifolium, 1 19.

erysimoides, 1 19.

hirsutum, S. Lagascae |3 hir-

sut., 1 18.

hispànicum, 120.

inca na, v. Hirschfeldia.

Iriü, 122.

Sisymbrium officinale, 119.

pinnatífidum, 1 19.

polyceratum, 1 18.

Sophia, 121.

tanacetifolium, v. Hugueninia.

Thalianum, v. Stenophragma.

Spergella fasciculata, S. pyrenaica,

296 (295).

repens, glabra, 295.

saginoides,SaginaLinnaei,295.

subulata, Sag. subul., 296.

Spérgula arvénsis, 325.

Morisonii, S. vernalis, 326.

pentandra, 326.

Spergularia Dilienii, media, var. hete-

rosperma, 328 (327).

longipes, rubra y longipes, 329.

marginata, Sp. media |3 mar-

gin-, 327-

Nicaeensis, Sp. purpurea, 328.

rubra, a campestris, 329.

salsuginea, Sp. diandra, Sp.

Heldreichii, 330.

Stellaria graminea, 314 (312).

Holóstea, 313

media, 313.

némorum, 312.

uliginosa, Sp. aquàtica, 314.

Stenophragma Thaliana, ArabisTh.,

Sisymbrium Thalianum, 123.

Succowia Baleàrica, i65.

Teesdalea Lepidium, 176.

nudicaulis, T. Ibéris, 176.

Thalictrum alpinum, 13 (12).

aquilegifolium, 13.

fétidum, i5.

flavum, 14.

mediterraneum, 14.

minus, 14.

saxàtile, i5.

Thalictrum tuberosum, 13

Thlaspi arvense, 178.
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Thlaspi brachypétalum, Th. virga-

tum, Th. alpestre, 179.

montanum, 179.

perfoliatum, 179.

Tilia plathyphyllos, T. grandifolia,

T. pauciflora, 343.

ulmifolia, T. silvestris, T. mi-

crophyla, T. parvifulia, 344.

vulgaris, T. intermèdia, 344.

TiLiACiEs, 343.

Tribulus terrestris, 399.

Trollius europaeus, 44.

Tuberaria, v. Helianthemum.

Túnica prolifera, Diantiius prólifer,

278.

Saxífraga, Gypsophila saxítra-

ga, Diantiius saxífrag., 278.

Turritis glabra, v. Arabis.

Vaccaria parviflóra, Saponaria Vac-

caria, Gypsophila Vaccaria,

274.

Velezia rígida, 290.

Vella annua, v. Carrichtera.

Viola alba. 218 (2i5).

arborescens, 220.

arenaria. 218.

biflóra, 221.

Bubani, V. grandiflóra v. lu-

tea, |3 pyrenaica. 224.

canina, 221

.

cenisia. 222.

Viola cornuta, 223.

hirta, 217.

Marceti (hibr.), 224.

miràbilis, 220

odoràta, 217.

palustris, 216.

silvestris, V. Rechenbachiana,

V. selvàtica. 219.

Sudética, 223.

tricülor, 222.

Willcommii, 219.

VlOL.\ClES. 2 I 5.

Viscària alpina, Lychnis alp. 266.

Vitis vinífera vel sativa, 392.

ZiGOFiLiES, 399.
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OBRES CONSULTADES

Acloque (A.)

Florede France, illustrée; París, 1894.

Amo y Mora (Mariano del)

Flora tanerogàmica de la Península

Ibérica; Granada, 1871-1876.

Arcangeli (Giovanni)

Flora Italiana; Torino, 1894.

Arvet=Touvet et Gautier
Des Hieracium nouveaux pour la

France ou pour l'Espagne; París, iyo5.

Archerson (Paul) et P. Graebner
Synopsis des Mittel-europàischen Flo-

ra; Leipzig, 1900- 1914. (En curs de

publicació.)

Barceló y Combis (Francisco)
Flora Balear; Palma, 1879-1881.

Barrera y Arenas (Jacinto)

Flórula de Teyà y Masnou; Barcelo-

na, 1884.

Bassagana (Pedró)
Flora medico -farmacèutica; Barcelo-

na, 1859.

Blavia (Antonio)
Apuntes para la Flora de Lérida; Lé-
rida, 1888.

Boissier (E.)

Icones Euphorbiarum; París, 1886.

Boissier et Reuter
Voyage botanique; 187?.

Bonnier (Gaston)
Flore complète de France, Suisse et

Belgique; Paris. (En curs de publica-

ció.)

Bubani (P.)

Flora Pyrenaea; Mediolani, 1897-1901.

Buchenau (Franz)
Monographia Juncacearum; Leipzig,

1890.

Cadevall y Diars (J.)

Notas críticas fitogeograficas; Barce-

lona, 1 905-19 1 1.

Flora del Vallés; Barcelona, 1897.

Plantas citadas en Montserrat de exis-

tència dudosa; Zaragoza, 1904.

Caricología catalana; Madrid, 1911.

Elements de botànica popular; Tarras-

sa, 1907.

Camus (E. G.)

Orchidées; París, 1908.
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Camus (A. et E. G.) medico de Julio Tercero Pont. Mtx;
Monographie des Saules de France; Valencià, 1677.

Paris, 1904-1905 (Atlas).

Monographie des Saules d'Europe; ^uchesne (E. A.)

,go5. Rdpertoire des Plantes utiles et des

^. .
plantes vénéncuses du Globe; París,

Chnst (A.)
,8^^

Die Geographie der Farne, Gusiav Fis- ,^(,35 j^j Répertoire; .836.
cher in Jena; 1910.

Duval=Jouve (J.)
Codina y Vinas (Joaquim) Ogs Equisetum de France; París, 1864.
Apuntes para la Flora de la comarca
de la Sellera; Gerona, 1908. Fiori (Adriano) e Paoletti (Giulio)

Colmeiro (Miguel)
Flora analítica d Itàlia; Padova, 1896-

Enumeración y rovisión de las Planlas
1908.

de la Península Hispano-Lusitànica; Font y Quer (Pius)

Madrid, 1885-1889. Ensayo fitotopografico de Bages; Ma-

Columnae Lyncei (Fabii) minus co-
'

gnitarum rariorumque nostro coclo Gautier (Gaston)

orientium stirpium. Flore des Pyrénées-Orientales; Perpi-

EK<tPA2IZ, Homae M. DC. XVI, apud la- gnan.

cobum Mascardum. í-,-,, a ^ «»
Gillet et Magne

Conill (L.) Nouvelle Flore Française; (7' ed.) París,

Florule de Sorède et Lavaill ; Le iXqS.

Mans, ,904.
Gjii^t ^, ^^3^^

Aperçu sur la Hore de Sournia (Pyre- », . , ,.„, . . ,

r _ . , , r^ . Note sur les dirierentes especes de
nees-Orientaies); Perpignan, iqoq. 01 ^t j i a c„ . j ^ ,, , ,,,?,, Sc/eran/Aí/s de la flore française.
hsquisse de Sorede et Lavaill (Pyré-

nées-Orientales); 191 1

.

Grenier et Godron
„ ^ ,. , „ , .,, Flore de France; Paris, 1 848- 1 856.
Costa (Ant. Cebrià) ^

introducción à la Flora de Catalufïa Handel- Mazzetti (Dr. Heinrich

ó Catalogo razonado; Barcelona, 1877. Freih. v.)

Coste (l'abbé H )
Monographie der Gaitung Taraxacum;

c-i j . .,, . . ,
Leipzig und Wien, iqoy.

rlore descnptive et lUustrée de la ^ '^ '

France, de la Corse et des contrées li- Hooker (Sir J. D.)
mitrophes; París, 1901-1906. The Student's Flora of the British is-

Coste et Soulié (les abbés) '""'^'' ^°"'^°"' "^^^ (3.'ed.).

Florule du Val d'Aran; Le Mans, 191 3. Husnot (T.)

Cutanda (Vicente)
Graminées de France. Belgique, lles

L•i j ^/I j j n • • m Britàniques, Suisse; 1876-00.
Hora de Madrid y su Província; Ma- ^ . . , „ '.-

,, , .

j . , oí: Gvperacees de hrance, buisse et Beltii-
drid, 1861. - ^ . .

^
que; 1905-1900.

Dioscórides Joncées de France, Suisse et Belgique:

Anotado por el Dr. Andrés de Laguna, Cahan, par Athis (Orne), 1908.
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Janchen (Erwin) «Anales de la Sociedad de Historia Na-

Die europaisclien Gattungen der Farn- tural»; Madrid, 1877.

und Blütenpllanzen; Leipzig undWien; Merino S. J. (P. Baltasar)
y Flora de Galícia

,,, , j , xT j /- Palau y Tordera (Antonio)
Hore populaire deia Normandie; Laen, _ , ., ,, , , ,^ ,

„„ 1 raduccio castellana dels «ueneraplan
''

tarum» de Linneus; Madrid, 1788.
Kanngiesser (Dr. Friedrich)

Die Etymologie der Plianerogamen No- Parlatore

menclatur; Gera, 1908. Flora Italiana. (Continuée par T. Ca-

Lange '"^''^

Descriptio iconibus illustr. plantarum Pau (Carlos)

novarum vel minus cognitarum. Notas botànicas (Memorias y Opúscu-

Lapeyrouse '°^^•

Histoireabregée des Plantes des Pyré- P'^"^^^ ^^^ la provincià de Huesca;

nées; Toulouse, i8i3.
'^oS-

Le Maout (Emmanuel) et Decais= Peuzig (O.)

j^g /T \ Flore coloriée du littoral Méditerra-

Flore'des jardins et des champs; París
"^en, de Génes à Barcelone y compris

(sense data).
la Corse; París, P. Klincksieck; 1902.

Leresche (Louis) et Levier (Èmüe) Petunnikon

Deu.x e.xcursions botàniques dans le
Latein-deutsch-russisch botanisches

Nord de l'Espagne et le Portugal; Wòrterbuch. Teill. 1912.

Lausanne; 1880. Quer (Josep)

Léveillé (Aug.=Abel=Hector) fora Espanola ó Historia de las Plan-

Tableau analytique de la Flore Fran- ^as que se crían en Espana; Madrid,

çaise; París, 1906. PO"" Joaquín Ibarra, 1762. (6 tomos).

Flore de poche de la France; (VI') Rey=Pailhade (C. de)
Ch. Amat, editeur. Appréciation de M. M. Clos : Les Fou-

Loscos (Franc.) y Pardo (José) gères de France; París, Paul Dupont,

Sèrie imperfecta de las plantas arago- Rodríguez Femenías (Joan Joa=
nesas espontàneas; Alcaniz, 1866-1867. nnim"»

Loudon's Flórula de Menorca; Mahón, 1904.

EncyclopaediaofPlants,London; 1872. ^^^^^^ (Eugène)
Llenas y Fernàndez (Manuel) Flore populaire, París; 1896-1908. (No

Contribución al estudio de la Flora del acabada, per mort de l'autor en 1907.)

Pirineo Central; Barcelona, iqi 2. _, //-. x . t^ j /t \^ Rouy (G.) et Foucaud (J.)

Marcet (P. Adeodat) Flore de France; Tours, 1893-1913.

Notes pera la Flora Montserratina. Senn í'Dr G^
Masferrer y Arquimbau (Ramon) Alpen-Flora der Westalpen ; Heidel-

Recuerdos botànicos de Vich (de los berg(i9o6).
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Sennen (Frère) Vayreda y Vila (Estanislao)

Plantes d'Espagne. (Memòries y Opús- Plantas notables de Cataluna; Madrid
culs); 191 1. (Anales de la Sociedad de Historia Na-

Sudre(H.) T'^'^'Y^'^u; m • r ,^ , . ^ ' ,, ... ., Flora de la Vall de Nuna; Barcelona,
Rubí Luropae, Monographia Iconibus 00

illustrata; París, 1908-1913.

Terracciano (Achille) Weise (O.)

Revisione monogràfica delle Gagea Griech. Wòrter in der lat. Sprache.

delia flora spagnola (en el «Boletín de la Leipzig; 1882.

Sociedad Aragonesa de Ciencias natu-

rales»; Zaragoza, t. IV, núms. 6, 7, y 8.
Wettstein (Dr. R. v.)

(Junio-Octubre, igoS.) Monographie der üattung Euphras'a;

^ . , ,-. .
Leipzig, 1806.

Texidor (Juan) ^ ^ ^

Apuntes sobre la Flora de Espana; WiUkomm (Mauritius) et Lange
'869- (Joan)

Timbal=Lagrave (Ed
)

Prodromus Florae Hispanicae, Stutt-

Observations sur queiques Dianthus ff^^'^^•
'«70-i88o. 3 vol.

desPyrénées;Toulouse, 1867. ^oo'^'oor"
P'' ^'""S^^''

Excursion botanique par le Port de Ve- ,
" ^

nasqué; i863.
Icones et Descript. plantar; i852.

E.xcursion scientifique aux Sources de wiUkomm (Mauritius)
la Garonne et de la Noguera Pallare-

sa. [g-,
Supplementum; 1893.

Trèmols y Borrell (Federico) Zetterstedt (Joh.=Em.)

Contribución a la Flora Catalaunica; Plantes vasculaires des Pyrénées Prin-

Barcelona, 1893. cipales; París, 1857.
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Hayn. Hayne
Heldr. Heldreich

Herb. Herbert

HÉRiB. Héribaud (Jo-

sé ph, frère)

HoFFM. HoíTmann

HooK. Hooker

HuDS. Hudson
Huss. Hussenot

Jacq. Jacquin

JoRD. Jordan

Jov. Jover

Juss. Jussieu (A.-L. de)

Kern. Kerner (A.)

KiT. Kitaibel

RoEi.. Koeler

1. c. loco classico

L. Linneus

Lag. Lagasca

La Gasca

Lamk. Lamarck (de)

Lap. LapeyroLise(La

P. Picot de)

Leb. Lebel

Lehm. Lehmann
Lej. Lejeune

Lév. Léveillé

Lge. Lange

L'HÉR. L'Hériíier

Lhéritier

LiNDL. Lindley

LojAC. Lojacono

Lois. Loiseleur

LoR. Loret

Losc.etP. Loscosy Pardo

Llen. Llenas

Mab. et

Gaüd. Mabille et

Gaudefroy

Masf. Masferrer

MÉDiK. Médicus

MÉR. Mérat

Metzg. Mettzger

MiÉG. Miégevillc

Mill.

Moris.

MÜLL.

Mlrr.
Mut.
NUTT.
Nym.
Pall.

Pers.

Plin.

POIB.

Poll.

POURR.

PuiGG.

Puj. C.

Puj. J.

r.

r. r.

R. ET Seu.

Miller

Morisoni

Muller (P.-J.)

Murray
Mutel

Nuttail

Nyman
Pallas

Persoon

Plini

Poiret

Pollich

Pourret

Puiggarí (Joan)

Pujol (Conrat)

Pujol (Jaume)

rar

raríssim

Ramer et

Schultes

Ramond
Reichenbach

Reichard

Reuter

Reverclion (E.)

Robert

Relhan

Scop.

Senn.

Ser.

Shlttlew
SiBTH.

Sm.

SOND.

SOY. W.

Ram.

RCHB.

Reich.

Relt.

Rev%rch

ROB.

Relh.

ROEHL.

ROE.M.

ROEP.

ROUD.

Reyn.

Riv.

Salisb.

Salv.

Salzm.

SCHL.

SCHLECH.

SCH.M.

ScHÒNSn.

SCHRAD.

SCHREB.

SCHWEIGG
etKoebte Schweigger et

Koerte

Roehling

Roemer
Roeper y Roepert

Rodhe
Reynier

Rivinus

Salisbury

Salvador

Salzmann

Schleicher

Schleclitendal

Schmidt (J.W.)

Schònsheit

Sclirader

Schreber

Sp.

Spr.

Steph.

Stev.

Sw.

Ten.

Te.v.

Theophr.

Thuill.

Tl.MB.

TOURN.

Tbem.

Urb.

Vaill.

Vaucií.

Vay.

VlG.

VlLL.

Viv.

\\'ahlb.

W'ahlenb.

W'aldst.

Wallr.
W'alp.

^^'ATs.

Weig.
W. ET N.

Willd.

Wk.
\\'lMM.

Wllf.
Zett.

Scopoli

Sennen (Frère)

Seringe

Schuttleworih
Sibthorp

Smith

Sonder

Soyer-Wille-

met
Spach

Sprengel

Stephan

S te ven

Swartz

Tenore

Te.xidor

Theophrastus

Thuillier

Timbal-Lagrave

Tournefort

(Pitton de)

Trèmols
Urban

Vaillant

Vaucher

Vayreda

Viguier

ViUars

\iviani

Wahlberg
W'ahlenberg

W'aldstein-

\\'artemberg

Wallroth

W'alpers

W'atson

Weigel

Weihe et Nees

Willdenow
Willkomm
W'immer
Wulfen
Zetterstedt

més o menvs
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INDEX DE MATÈRIES

Pròleg

Algunes observacions sobre la obra

Flora de Catalunya

Tipus /." - Fanerògames.

Secció // - Angiospermes.

Classe /.*- Dicotiiedonies.

Swò-c/fl5se /."-Talamiflores.

Família /.*

Genre

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

>>

»

»

Ranunculacies
/. - Clématis .

2. - Thalictrum .

5. - Anémone .

4. - Hepàtica

.

5. - Adonis .

6. - Ceratocéphalus

7. - Ranúnculus.

8. - Ficaria . .

9.-Callha . .

10. - Trollius .

/ /. - Helléborus .

12. - Isopyrum

z^. - Garidella. .

14. • Nigella . .

i5. - Aquilegia

16. • Delphinium.

17. - Aconitum .

18. • Actaéa

ig • Paeonia . .

3

4

9

12

17

20

21

»

»

»

»

Familia 2.^ - Berberidies.
Genre 20. - Bérberis . .

Familia 5." - Nimfeacies.
Genre 2/. - Nymphaéa .

Familia 4.^ - Papaveracies.
Genre 22. • Papà ver .

» 23. - Meconopsis .

24. • Roeméria

25. - Glaucium

26. Chelidonium

27. - Hypecoum .

24 /•aíni'/za 5." - Fumariacies.
25 Gen/'e 2 5. - Fumaria.

42 » 29. - Platycapnos.

43 » JO. - Sarcocapnos

44 » 31 . • Corydalis
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PUBLICACIONS DE L' «INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS»

SECCIÓ DE CIÈNCIES
Arxius de l'Institut de Ciències.

Any 1. Volum 1 4 ptes.

» II 4 »
» III 4 »

II. » 1 4 »
» II 4 »
» III 4 »

Flora de Catalunya, per J, Cadevall y A. Sallent.
Fascicle I 5 ptes.

> II 5 »
» III ^5 »

Treballs de la Societat de Biologia, publicats sota ia direcció de A. Pi Su5tER.
Volum I, 1913 10 ptes.

BN PRBMPSA.— Fauna malacològica de Catalunya, per Ariur Bofill Poch y J. db Chía.
Arxius de l'Institut de Ciències. Any III. Volum I.

Treballs d'Aerologla de l'estació de Barcelona, publicats SOta la direcció de
E. FONTSERÉ.

Treballs de la Societat de Biologia. Volum II (1914).

SECCIÓ FILOLÒGICA
Himnes Homèrics, traducció en vers de Joan Maragall, y text grec amb la tra-

ducció literal de P. Bosch Gimpera.
Un vol 5 pies.

Butlleti de Dialectologia Catalana.
(N." I. Abril-Decembre 1913) 3 pies.

(N.'a. Janer-Juny 1914) l'So »

Biblioteca scriptorum graecorum et romanorum cum ibericis versionibus.
I. CoRNELii Nepotis.— Libgr d'excellenlibus ducibus exterarum gentium (1) . 1 pla.

Biblioteca Filològica.
I.—M. P. Pujol.—Documents en vulgar dels segles xi, xn y xiii, procedents

del bisbat de la Seu d'Urgell a ptes.

II.—Dr. P. Barnils Giol.—Die Mundart von Alakani 4 »

\\\.—Diccionari Aguiló. (Lletra A) En prempsa.
IV.— M. A. Griera.—La Frontera catalano-aragonesa.Vo\\im\ 5 pies.

SECCIÓ HISTÒRICO.ARQUEOLÒGICA
Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans :

Anuari mcmvu 30 ptes.

» MCMViíi 30 »

» MC.Mix-x 30 »

» MCMXI-XII 30 »

Les Pintures Murals Catalanes.
Fascicles I a IV, cada un 10 ptes.

Les Monedes Catalanes, per Joaquim Botet y Sisó.

Volum I 10 ptes,

» II 12 »

» III y darrer 20 »

Documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval, publicats per A.

Rubió y Lluch.
Volum 1 16 ptes.

L'Arquitectura Romànica a Catalunya, per J. Puig y Cadafach, A. de Falgue-

ra y J. GODAY.
Volum I. Precedents: l'Arquitectura romana, l'Arquitectura cristiana pre-

romànica 20 ptes.

» II. Desde'l segle IX a les derreríes del segle XI 25 »

Les Obres d'Auzias March, per Amades Pagès.
Volum 1 12 ptes.

» II .... '2 »
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