Flors silvestres dels Països Catalans

6$55,$66$
Arum italicum

1$5&Ì6
Narcissus
poeticus

AMARIL·LIDÀCIES

RAPA
7pXQDLQÁRUHVFqQFLD
central groga i enganxoVDHPEROFDOODGDG·XQD
vistosa espata.
Es fa en boscos de ribera
i fondals
humits.
III-V

*5$1'$//$
SATALIA
'·DVSHFWHLRORU
encisadors,
ÁRUHL[DO3LULQHX
i en algunes muntanyes més meridionals, en prats
i llocs frescals.
Flaireu-la, però
no la colliu!
IV-VI

3,;$//,76
Taraxacum
RIÀFLQDOH

$0$5*27
Urospermum
dalechampii

DENT DE LLEÓ
Molt abundant en
herbassars, camps
i vores de camins
un xic humits. El
QRPIDUHIHUqQFLD
a les seves propieWDWVGLUqWL
ques. III-VII

$3$*$//806
És comuna a vores de
camps, de camins
LHUPV/HVÁRUV
G·XQJURFHQWUH
llimona i sofre,
tenen les puntes fosques.
IV-VI

Floreix molt aviat,
de vegades a través de la neu, als
boscos caducifolis
humits i prats
montans, i als boscos de ribera de la
terra baixa.
I-V

CARD BLANC
&DUGSRFYLJRUyVLGH
fulles marbrejades,
creix en sòls remoguts i cardassars
G·DPELHQWVPHGLWHU
ranis. II-VII

LLIRI BLAU
Iris germanica

/DÁRUHVSHFWDFX
lar, apareix a mitja
primavera entre les
fulles lanceolades,
verdes i brillants,
que creixen en
aiguamolls, recs i
YRUHVG·HVWDQ\V
IV-VII

HÀBITAT
Dibuixos i textos

Toni Llobet i François

Rius i aiguamolls
Conreus
Ambients ruderals
Rocams

LENTIBULARIÀCIES

FLOR DE NEU
Leontopodium
alpinum

Herba de marges i vores de
camí, amb fulles
basals comesWLEOHVLÁRUV
que coronen
les tiges altes
LUDPLÀFDGHV
V-XI

EDELWEISS
)ORUG·DOWDPXQWDQ\D
de fulles basals en
URVHWDLWLJHVLÁRUV
FREHUWHVG·XQDPHQD
GHERUUySURWHFWRU
EODQTXLQyV
VII-VIII

BARRETET
2UTXtGLDGHÁRUV
menudes agrupades
HQXQDLQÁRUHVFqQ
cia de forma més
o menys piramidal.
Pròpia llocs oberts
de la terra baixa.
V-VII

Molt freqüent
Freqüent
Poc freqüent
Escassa

GUTÍFERES

PAPAVERÀCIES

FUMARIÀCIES

CARD BLAU, PANICAL
DE MUNTANYA
Planta amb aspecte
de card que creix
a les pastures de
muntanya seques.
/HVIXOOHVO·jSH[GH
OHVWLJHVLOHVÁRUV
tenen un to blau
molt aparent.
VI-VIII

XICOIRA
Cichorium
intybus

ABUNDÀNCIA
Prats i pastures
Boscos
Litoral

FLORACIÓ
Els números romans
representen els mesos de
ÁRUDFLyGHFDGDHVSqFLH

ARRÒS BORD
PA DE PASTOR
Viu en llocs amb sòls
molt prims, en pedregars, parets seques
i teulades velles. Les
IXOOHVVyQFDUQRVHV
VI-VIII

&2162/9$
Sempervivum
tectorum

9,2/$'·$,*8$
3LQJXLFXODJUDQGLÁRUD
Herba carnívora petiWDLIUjJLODPEIXOOHV
basals enganxoses,
per atrapar insectes.
/DÁRUUHFRUGDOHV
YLROHVDXWqQWLTXHV9LX
en indrets humits.
V-VII

MATAFOC
Té una roseta basal compacta de
fulles carnoses.
Es fa als teulats,
pastures pedregoses i rocams de
muntanya.
VI-VII

JONÇA
Aphyllantes monspeliensis
CLAVELLS DE PASTOR
Pròpia de substrats calcaris,
creix en prats
secs i brolles.
Les tiges
recorden les
del jonc.
III-VIII

CALABRUIXA
PETITA
Muscari neglectum

ABELLERA
Ophrys apifera
)/25'·$%(//$
Una de les moltes
abelleres, orquíGLHVDPEÁRUVHQ
IRUPDG·LQVHFWH
que podem trobar
als prats, erms i
brolles. III-VI

&5(63,1(//*526
Sedum sediforme

CRASSULÀCIES

MOSQUERA
HERBA DE TALL
/HVÁRUVSHWLWHV
i molt oloroses,
estan agrupades en
GHQVHVLQÁRUHVFqQ
cies. Viu en prats
frescals i un xic
humits.
VI-IX

ORELLA DE FRARE
MELIC
Planteta carnosa, de
fulles arrodonides
que esdevenen rogenques a la tardor.
Creix en rocams i
parets de pedra.
IV-VII

PANICAL BLAU
Eryngium bourgatii

JULIVERT DE
MAR
Té les fulles i les
tiges carnoses i
PROWDURPjWLTXHV
LOHVÁRUVDJUXSD
des en umbel·les.
&UHL[ÀQVEHQEp
vora mar.
VI-I

(6381<,'(//$
*52*$
*DOLXPYHUXP

FLOR DE SANT
JOAN, HERBA
FORADADA
Herba perenne
UREXVWDLUDPLÀ
FDGDTXHIDÁRUV
abundants de color
groc brillant.
V-IX

%$55(7(76
Umbilicus rupestris

$/)%5(*$
BORDA, MORRÓ
Herba baixa, té les
fulles oposades, en
SXQWDLIDÁRUHWHV
blaves o rogenques,
minúscules però
molt aparents.
II-X

CUCUT, PRÍMULA
Floreix aviat, abans
no verdegin massa els
boscos caducifolis on
YLX$O·DOWDPXQWDQ\D
apareix també en
prats.
III-VII

FLOR
CAPUTXINA
Anacamptis
pyramidalis

//,5,*52&
Iris pseudacorus

*Ì1-2/%/$8
Cultivat i naturalitzat en llocs
rocosos i prats
VHFVPpVHQOOj
dels jardins. Hi
KDHVSqFLHVGH
lliri de color blau
autòctones, més
escasses.
III-VI

PRIMULÀCIES

CISTÀCIES

LLIRI DE MAR
Pancratium
maritimum
ASSUTZENA DE
MAR
Viu a la sorra de les
platges. Les fullles,
G·XQYHUGJODXF
creixen lleugerament
HQHVSLUDO/DÁRUWDQ
efímera com espectacular, té una aroma
deliciosa. V-IX

CRUCÍFERES

CALCIDA
BLANCA
*DODFWLWHV
tormentosa

//(76Ð
Sonchus oleraceus

PRIMAVERA
Primula veris

FONOLL MARÍ
Crithmum
maritimum

&21,//(76
Antirrhinum majus
*26626
Fa una alta
LQÁRUHVFqQFLD
DPEÁRUVGHWRQV
vermellosos en
forma de boca
TXHV·REUHVLOHV
premem lateralment.
Creix en rocams, parets
i jardins.
IV-XI

PERICÓ
Hypericum
perforatum

$1$*$//
Anagallis arvensis

$3$*$//806
)DÁRUVEODQTXHV
agrupades en umbel·les
amples i circulars.
Parent salvatge de la
pastanaga, la seva arrel és
PROWDURPjWLFD
IV-XI

TREPÓ
Té una roseta de
fulles de contorn
VLQXyVLDO·HVWLX
forma una tija alta
LUREXVWDDPEÁRUV
grogues. Es fa en
llocs alterats.
VI-IX

LLETISSÓ
La planta pot superar
HOPHWUHG·DOojULDLWp
fulles dentades. La
ÁRUG·XQJURFOOLPR
QDSRWDSDUqL[HUWRW
O·DQ\&UHL[HQOORFV
EHQQLWULÀFDWV
I-XII

JULIVERT BORD
Creix als conreus i
vorades i el fullam
recorda el julivert.
/HVÁRUVPHQXGHV
LG·DVSHFWHGHOLFDW
estan agrupades en
raïms.
II-IX

3$67$1$*$
BORDA
Daucus carota carota

MÚRIA
Verbascum
sinuatum

BORRAINA
Molt comuna en vores de camins i llocs
alterats. Les fulles,
un xic espinoses,
DVSUHVDOWDFWHVyQ
comestibles i les
ÁRUVHVIDQVHUYLUHQ
medicina casolana.
XII-V

*$//$5(7
QUIQUIRIQUIC
ROELLA
IQFRQIXVLEOHÁRU
de camps i sembrats: els herbiciGHVO·KDQIHWUDUDL
O·KDQUHOHJDWDÁRU
de marge.
III-VIII

CITRÓ
eVXQDGHOHVÁRUV
més abundants als
camps i vores, i pot
espurnejar de blanc
JDLUHEpWRWO·DQ\
I-XII

FENOLL
+HUEDDOWDLDURPjWLFD
molt típica de la terra
EDL[DPHGLWHUUjQLDHQYR
res de camins, camps secs
i conreus abandonats.
VI-XI

BORRATJA
%RUDJRRIÀFLQDOLV

CORRIOLA
&UHL[WDQWHQÀODGDD
altres plantes i parets
com estesa per terra.
Altres corretjoles viuen
als canyissars i a les
platges. IV-X

LLIRI DE NEU
*DODQWKXVQLYDOLV

UMBEL·LÍFERES

DROSERÀCIES

CORRETJOLA
Convolvulus arvensis

VIOLA DE LLOP
Menuda i baixa,
apareix de manera
precoç al sotabosc
de tota mena de
boscos frescals. Les fulles,
SHUVLVWHQWVVyQ
liloses al revers.
Tòxica. I-V

5$9(1,66$
BLANCA
Diplotaxis erucoides

FONOLL
Foeniculum vulgare

//(7(52/$'·+257
LLETERESA
Com totes les lletereses, la tija en
WUHQFDUVHGHVSUqQ
XQOjWH[EODQFL
HQJDQ[yV(VIDHQ
horts, patis i llocs
QLWULÀFDWV
I-V

FUMÀRIA
)XPDULDRIÀFLQDOLV

CAP BLAU
ALL DE SERP
Planteta menuda
de fulles llargues
i primes que creix
en camps i marges.
)DXQUDwPGHÁRUV
EODYHVRYLROjFLHV
És tòxica. III-V

MARCÒLIC
Lilium martagon
CONSOLDA
3ODQWDDOWDGHÁRUV
reunides en raïms
espectaculars. És
pròpia de boscos
caducifolis frescals
amb sòls rics. V-VII

ALL
DE BRUIXA
Allium roseum
ALL BORD
Supera el mig
PHWUHG·DOojULDLpV
molt freqüent a la
terra baixa, en erms,
vores de camí i marJHV/DIRUWRUG·DOOpV
inequívoca. III-VI
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(VSqFLHUREXVWDLPROW
variable però sempre
amb corona blanca
LERWyJURF9LXHQ
vores de bosc, pastures i prats de dall,
sobretot en zones de
PXQWDQ\DLIDODÁRU
LQFRQIXVLEOHDO·HVWLX
VI-VIII

0$5*$/,'$
Planta baixa
que encatifa
els marges i les
pastures amb
els seus capítols
blancs amb el
cor groc.
I-IV

BAMBOLLERA
Euphorbia
helioscopia

526(//$
Papaver rhoeas

LILIÀCIES

0$5*$5,'$'(35$7
Leucanthemum vulgare

VIOLETA DEL BOSC
Menuda, es fa al
sotabosc de boscos
caducifolis, des de
ODWHUUDEDL[DÀQVD
O·DOWDPXQWDQ\D
II-V

+(5%$)(7*(5$
Hepatica nobilis

RUBIÀCIES

&$03$1(7(6*(1d$1$
+HUEDEDL[DGHOVSUDWVG·DOWD
PXQWDQ\D/HVÁRUVGHPRUIRORJLD
variable segons la subesSqFLHVyQVHPSUH
blaves.
IV-VIII

Herba alta i
robusta, amb les
ÁRUVDJUXSDGHV
al capdamunt. Viu
als herbassars
i les pastures
G·DOWDPXQWDQ\D
VI-VII

526(//$'·25
Planteta carnívora de fulles
arrodonides i enganxoses,
per capturar insectes. Les
ÁRUVVyQSHWLWHV(VIDHQ
molleres i llocs humits.
VI-VIII

VIOLA
Viola sylvestris

ESCROFULARIÀCIES

BANYA DE CABRA
LOT BANYUT
Planta menuda,
comuna arreu de
prats i alguns matollars, de tiges amb
JUXSHWVGHÁRUVDO
capdamunt, de tons
grocs i de vegades
ataronjats.
III-X

OCELLETS
Planta de tiges altes i esYHOWHVTXHFUHL[DO·RPEUD
de boscos caducifolis,
sobretot rouredes.
V-VII

IRIDÀCIES

TRÈVOL BORD
7UqYROWtSLFGHSUDWV
humits i jonqueres,
també conreat en
prats de dall,
DPEÀQDOLWDWV
farratgeres.
IV-X

CORNIOL
Aquilegia vulgaris

'5Ò6(5$
Drosera rotundifolia

EUFORBIÀCIES

LOT CORNICULAT
Lotus corniculatus

*(1&,$1$%/$9$
*HQWLDQDDFDXOLV

0$5*$5,'2,$
Bellis perennis

COMPOSTES

75Ë92/'(35$7
Trifolium pratense

BORAGINÀCIES

*(1&,$1$
*52*$
*HQWLDQDOXWHD

)250$7*(76
Una de les moltes
malves de les nostres
terres. Vol sòls
QLWULÀFDWVSURSGH
poblacions humanes,
indrets amb bestiar,
camins i erms.
III-X

CONVOLVULÀCIES

PAPILIONÀCIES
GENCIANÀCIES

Herba dels prats
de muntanya que
té arrels de regust
ensucrat que li donen
nom, si bé no té res a
YHXUHDPEODUHJDOqV
sia vera, que creix a
la terra baixa.
VI-VIII

MALVA MAJOR
Malva sylvestris

MALVÀCIES

CARIOFILÀCIES

CLAVELLET
Herba dels prats
pedregosos i marges
de muntanya, de
IXOOHVOODUJXHVLÁRUV
DPESqWDOVHVÀOD
garsats distintius.
VI-IX

CONILLETS
Herba de pocs pams
G·DOojULDSUzSLDGH
vores de camins i
ambients ruderals.
7pHOFDO]HLQÁDWPROW
característic.
III-X

5(*$/Ë66,$'(
MUNTANYA
Trifolium alpinum

ARÀCIES

/DVHYDSUHVqQFLD
espectacular destaca
als herbassars de
muntanya, on el
bestiar no la tasta
a causa de la seva
toxicitat letal.
VII-IX

CLAVELL DE
3$6725
Dianthus
hyssopifolius

COLITX
Silene vulgaris

FICÀRIA
Pròpia de boscos
humits i, a la
terra baixa, de
ribera. Les fulles
tenen forma de
FRULOHVÁRUV
VyQOOXHQWV
I-V

$3,'·$,*8$
CREIXENASSA
Arrela als fons soms
i arriba a encatifar
de blanc les basses i
HVWDQ\ROVG·DLJHVQHWHV
on viu.
III-VII

TORA BLAVA
Aconitum napellus
RANUNCULÀCIES

NIMFEÀCIES

NIMFEA BLANCA
LOTUS
/DÁRUEODQFDV·REUH
entre les fulles,
DPSOHVLÁRWDQWV
amb llargues tiges
que arrelen al fons
dels estanys i braços
de riu on viu. Molt
escassa.
V-IX

*$7$66$
5DQXQFXOXVÀFDULD

ORQUIDÀCIES

RANUNCLE
'·$,*8$
Ranunculus baudotii

NENÚFAR
Nymphaea alba

