
VÍDUES
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó

[1934, Bot. Közlem., 31 (3-4) : 132] 2n = 40 
= Knautia dipsacifolia Kreutzer [1840, Anthochron.

Pl. Eur. Med. : 223]
=Knautia nevadensis (M.Winkl-. Ex Szabó)Szabó in

Mat. Természettud. Közlem. 31(1):326 (1911)

Foto: JEAN-JACQUES HOUDRÉ  Foto: HUGUES TINGUY



NOMS POPULARS

Knautia arvernensis. Foto: JEAN-JACQUES HOUDRÉKnautia arvernensis (= sylvatica, =
dipsacifolia)

Dibuix: R. TAVERA /Flora Iberica
(p.p. Knautia nevadensis)



Alemany: Acker-witwenblume/Feld-witwenblume/Acker-skabiose / Gefleckter 
aronstab / Nähkisselchen / Wiesen-knautie / Wiesen-witwenblume / 
Wiesen-witwenbume / Wiesenknautie / Wiesenskabiose / Witwenblume

Anglès: Field scabious/ Bluebuttons / Field scabiosa / Gipsy rose 
Castellà: Lengua de vaca / Viuda silvestre/ Escabiosa de bosque
Català: Vídua borda/ Escapiosa/ Herba negra/ Herba del mal de masclit
Danès: Almindelig blåhat/Blåhat
Eslovac: Chrastavec roľný
Eslovè: Njivsko grabljišče/Grabljišče njivsko
Estonià: Harilik äiatar/Äiatar
Feroès: Reyð kúpa
Finlandès: Ruusuruoho/Ketoruusuruoho
Francès: Scabieuse des prés
Gaèlic: Cab an ghasáin
Gal·lès: Clafrllys y maes
Holandès: Beemdkroon/Knautia
Hongarès: Mezei varfű/Rühfű
Islandès: Rauðkollur
Italià: Ambretta
Noreuc: Rødknapp / Raudknapp
Polonès: Świerzbnica polna
Rus: Корост вник полев йа́ о́
Suec: Åkervädd
Tces: Chrastavec rolní
Turc: Uyuzotu
Ucraïnès: Свербіжниця польова

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La  família  de  les  Dipsacàcies  es  distingeix  per  tenir  les  flors  gamopètales,
inferovàriques, , flors amb 4 estams, flors agrupades en capítols i cada flors amb calze i
calicle. 
Dins la família de les Dipsacàcies, el gènere  Knautia es distingeix per tenir l’involucre
herbaci, no espinós ni filiforme, el calze amb arestes radiants, el receptacle amb setes,
sense  palletes,  calicle  una  mica  estipitat,  comprimit,  subtetragon,  no  solcat  i  calze
coronat per 6-10 arestes (o setes). 
Dins el  gènere,  Knautia  arvernensis es  distingeix  per  no ser   anual  sinó  vivaç,  amb
l’involucre amb 12-16 peces subagudes, flors roses en caparrons quasi hemisfèrics, no
plans, llargament pedunculats. Flors exteriors a penes majors que la restants i igualant
la longitud de l’involucre. Calze dividit quasi fins la base en 6-10 arestes dretes, però
divergents a la maturitat) lanceolades més llargues que el cos, que és sèssil o gairebé, de
longitud la meitat de la del calicle. Fulles de verd intens, no gaire gruixudes, poc rígides,
poc lluents, enteres o dentades, la majoria, una mica peludes, el·líptiques-lanceolades.
Planta d’indrets frescals, amb pèls rectes de 1 mm, blancs-transparents, perpendiculars
a la tija i abundants a la base, fulles a les ramificacions de tota la planta.
  
Formes pròximes o espècies menors que es troben l’estatge montà superior són Knautia
catalaunica (planta menor,  fulles menors,  poc dentades,  totes pubescents)  Knautia
salvadoris (fulles glabres, però ciliades als marges,  i  entrenusos glabres o amb pèls
menors de 0.5 mm). Es fan als prats de dall i formacions de megafòrbies fins a 2200 m
snm. 



HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Knautia arvernensis es fa als marges de camins o marges de boscos humits, prats vora
fondalades, a la muntanya mitjana. A Catalunya del Gironès al Solsonès i cap el Nord
fins al Ripollès, Berguedà i fins la Vall d’Aran.  

PROPIETATS MEDICINALS

• anticonvulsiva
• astringent
• depurativa

• diürètica
• sudorífica
• vulnerària

Knautia arvernensis a Catalunya segons UB (http://biodiver.bio.ub.es/biocat)

Knautia dispacifolia al món, segons GBIF



USOS MEDICINALS

• abscessos
• acne
• condilomes
• contusions
• convulsions
• cremades
• cucs intestinals
• dermatitis
• dermatitis seborreica
• èczema (homeopatia)
• erupcions
• escròfules
• furóncols
• gonorrea

• hemorroides
• herpes
• mal de coll
• picors
• rascades
• refredat
• ronquera
• sarna
• talls
• tinya
• tos
• tos-ferina
• xarampió


