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Es presenta un inventari de plantes herbàcies que creixen de forma espontània dins de l'hort i

a les vores. El mas de l'Isern està situat a Reus (Baix Camp), entre la carretera del Morell i el

camí Vell de Valls. 

Les plantes estan ordenades per FAMÍLIES (per ordre alfabè1c). Primer s’indiquen els noms

cien4fics (per ordre alfabè1c i en cursiva). Al costat, diversos noms vulgars. En negreta, noms

vulgars “de casa”. Les fotografies s'han extret de l'Herbari virtual del mediterrani occidental

(veure bibliografia). En un annex es mostren fotografies d'algunes plantes fetes per l'autora a

l'hort.

FAMÍLIA BORAGINÀCIES

Borago officinalis – borratja, borraina

 

FAMÍLIA CARIOFIL·LÀCIES

Polycarpon tetraphyllum
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Spergularia rubra

 

Stellaria media  - borrissol, herba gallinera, morró, picapoll, picagallina

 

FAMÍLIA QUENOPODIÀCIES

Chenopodium murale – blet
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Chenopodium vulvaria – blet pudent, vulvària, herba pudent, pixacà, sardinera

 

FAMÍLIA CIPERÀCIES

Cyperus rotundus – junça, jonça, xufla, castanyola
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FAMÍLIA COMPOSTES

Calendula arvensis – inflabou, bojac, llevamà bord, lligamà, llevagat, llevamal, groguet de 

camp, boixac de camp

 

Carduus tenuiflorus - card
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Chondrilla juncea – masteguera, màstecs, xicoira dolça, alotja, camaroja de rel, estaquetes

 

Conyza bonariensis 
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Crepis sancta 

 

Crepis vesicaria – xinella, cap-roig
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Galac�tes tomentosa – calcida blanca

 

Inula (=Di#richia) viscosa – julivarda, olivarda
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Lactuca serriola – enciam bord

 

Senecio vulgaris – xinxons, pa de conill, lletsó bord, morruts, conillera, xenixell, citró, herba 

sana
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Sonchus oleraceus – llicsó, lletsó, llecsó

 

Sonchus tenerrimus – llicsó, lletsó de paret, lletsó fi
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Taraxacum gr. officinale – espelmes, pixacà, bufallums, angelets, xicòria

 

Urospermum delechampii – amargot
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Urospermum picroides

 

FAMÍLIA CONVOLVULÀCIES

Convolvulus arvensis – corretjola, campaneta
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Convolvulus althaeoides – corretjola, corretjola gran, herba campanera

 

FAMÍLIA CRUCÍFERES

Alyssum mari�mum (=Lobularia mari�ma) – caps blancs, sempre-en-flor 
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Capsella bursa-pastoris – bosses de pastor, sarronets, pala de formiga, misèria, pa i formatge

 

Cardaria draba – herba femera, babol, papol, capellans, frares, floreta, morritort
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Diplotaxis erucoides – ravenissa blanca, citró, eruga silvestre

 

Sisymbrium irio – bufallums, apagallums, matallums, ravenissa
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FAMÍLIA ESCROFULARIÀCIES

Veronica arvensis

 

 

Veronica persica
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FAMÍLIA EUFORBIÀCIES

Euphorbia peplus – lletrera, lleteresa

 

Euphorbia prostrata
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Mercurialis annua – mercurial, malcoratge, murtarol

 

FAMÍLIA GERANIÀCIES

Erodium malacoides – agulles, rellotges, filamaria
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Geranium rotundifolium – suassana, forquilles

 

FAMÍLIA GRAMÍNIES

Avena sps – cugula
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Brachypodium retusum - fenàs 

 

Bromus madritensis – fenàs, blat del diable
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Hordeum murinum – arrunsall, ordi de sant joan, blat de sant joan, blat del diable, ordi de rata,

margall, margall bord

 

Lamarckia aurea – cua de gos daurada
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Lolium perenne – amargall, margall

 

Oryzopsis miliacea – fenàs, ripoll
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Poa annua – pèl de ca, pelosa

 

Setaria ver�cillata – panissola, xereix,cerreig, panissola apegalosa, panissola llapassa, cerreig 

aferradís
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FAMÍLIA LABIADES

Lamium amplexicaule – or1ga borda, peu de gall

 

FAMÍLIA LILIÀCIES

Allium roseum – all de bruixa
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Muscari neglectum – all de bruixa, barralets, claus de nostre senyor, lliri d’ase, calabruixa

 

FAMÍLIA MALVÀCIES

Lavatera cre�ca - malva
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FAMÍLIA OROBANCÀCIES

Orobanche cf. crenata – frare

 

FAMÍLIA OXALIDÀCIES

Oxalis corniculata – pa de cucut, agrella
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FAMÍLIA PAPAVERÀCIES 

Fumaria capreolata – conillets, herba dels innocents, fumària, fumisterri, herba de colom, 

gallarets, julivert bord

 

Fumaria parviflora – fumària de flor menuda, julivert bord, gallarets
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Papaver rhoeas – roella, badabadoc, rosella, ababol, paramà, gall, gallaret, quiquiriquic, 

pipiripip

 

FAMÍLIA PAPILIONÀCIES

Medicago lupulina  - trèvol, melgó

 

27



Medicago truncatula - trèvol, melgó

 

Melilotus indica – trèvol d’olor, almegó 
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Psoralea bituminosa – camabruna, trèvol pudent

 

Vicia sa�va – veça
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FAMÍLIA PLANTAGINÀCIES

Plantago lagopus – plantatge bord

 

FAMÍLIA POLIGONÀCIES

Polygonum aviculare – passacamins, herba de cent nusos, travacavalls, corriola, corretjola
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FAMÍLIA PORTULACÀCIES

Portulaca oleracea - verdolaga

 

FAMÍLIA PRIMULÀCIES

Anagallis arvensis – anagall, borrissol, morrons, picapoll, herba de caderneres
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FAMÍLIA RUBIÀCIES

Galium aparine – rèvola, apegalosa, apegalós

 

FAMÍLIA SOLANÀCIES

Solanum nigrum – morella vera, tomaquera del dimoni, tomata borda
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FAMÍLIA URTICÀCIES

Ur�ca urens – or+ga, or1ga pe1ta

 

Parietaria officinalis (=judaica) – morella, morella roquera
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AGRAÏMENTS: A  Marc  Maré,  per  ajudar-me  en  la  determinació  d'algunes  espècies  i  a

l'Associació de Veïns de la Carretera del Morell Mar4-Verd.
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ANNEX: FOTOS DE LES PLANTES ARVENSES I RUDERALS AL MAS
Ordre alfabètic per famílies (fotos: Josefina Isern Vallverdú)

Junça al rec, vora la bassa: Cyperus rotundus (Ciperàcies) – Setembre 2014

Corretjoles a l'hort: Convolvulus arvensis (Convolvulàcies) – Juny 2017
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Corretjoles a les vores: Convolvulus althaeoides (Convolvulàcies) – Maig 2015

A la vora de l'hort: Alyssum maritimum (=Lobularia maritima) (Crucíferes) – Octubre 2015
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Sírfid atret pels capblancs, una bona ajuda per a la pagesia – Octubre 2012

Vora el pouet: Veronica persica (Escrofuraliàcies) -  Juny 2014
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Molt freqüent a l'hort: Euphorbia prostrata (Euforbiàcies) – Agost 2012

Agulles a l'hort: Erodium malacoides (Geraniàcies)– març 2017
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Molt abundant a l'hort: Lamium amplexicaule (Labiades) – Febrer 2015

A la vora de l'hort, prop del garrofer: Muscari neglectum (Liliàcies) – Març 2017
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Frares a les guixes: Orobanche sp. (Orobancàcies) – Abril 2015

Verdolagues florides a l'hort: Portulaca oleracea (Portulacàcies) – Setembre 2014
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Roella darrere el mas: Papaver rhoeas (Papaveràcies) – Juny 2016

Ortiga a l'hort: Urtica urens (Urticàcies)– Desembre 2016
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Morelles a la paret del paradó: Parietaria officinalis (=judaica) (Urticàcies) - Octubre 2015
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