
HERBA DE LES MAMELLES
Lapsana communis L. 
[1753, Sp. Pl. : 811] 2n = 12,14,16
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A)- dibuix de W. Curtis. B)- involucre després de la dispersió de les llavors. C) aquenis. D)- 
plàntules. 



NOMS POPULARS

Alemany: Gemeiner rainkohl/Gewöhnlicher rainkohl / Mauerlattich / Rainkohl
Anglès: Nipplewort/ Common nipplewort / Lapsana/ Swine’s cress/ Docl-cress
Àrab: شائع   خفج
Aragonès: Rabaniza / Artusa
Basc/Euskera: astaza
Castellà: Hierba de los pechos / Hierba de las mamas/ Hierba pezonera / 

Lámpsana/Nabillo
Català: Herba de les mamelles
Danès: Almindelig haremad/ Haremad
Eslovac: Lýrovka obyčajná
Eslovè: Kolenček navadni / Navadni kolenček
Estonià: Harilik linnukapsas
Finlandès: Linnunkaali / Yleinen linnunkaali
Francès: Lampsane commune/Graveline / Herbe aux mamelles / Lapsane / Lapsane 

commune / Poule-grasse
Gaèlic: Duilleog bhríde
Gal·lès: Cartheig / Cartheig cyffredin
Gallec: Herba das mamas / Herba dos peitos / Labresto/ Mamota 
Holandès: Akkerkool
Islandès: Hérafífill
Italià: Cavolo selvatico / Grespignola / Lassana
Noruec: Haremat
Polonès: Łoczyga pospolita/Loczyga pospolita
Portuguès: Labresto / Lapsana/ Cove branca / Versa
Suec:  Harkål
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Txec: Kapustka obecná
Ucraïnès: Празелень звичайна

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La  gran  família  de  les  Compostes tenen  les  flors  monopètales  en  capítol  sobre  un 
receptacle comú i rodejades d’un involucre que substitueix el calze, el fruit en aqueni, 
l’ovari ínfer, i 5 estams amb les anteres soldades fent un tub. Dins la família hom pot 
distingir la subfamília de les Liguliflores, amb totes les flors del capítol ligulades i les 
exteriors  amb  una  llengüeta  molt  marcada,  i  sempre  l’estil  no  inflat.  Dins  ja  la 
subfamília,  Lapsana pertany a la tribu de les  Lactuceae  Cass. que es caracteritza per 
tenir totes les floretes del capítol ligulades. Dins la tribu, aquest gènere es distingeix per 
no tenir punxes, no tenir els aquenis formant una rotllana estrellada, i  estar del  tot 
despullats, sense papus ni corona.   

Lapsana communis és una planta anual o perenne amb tija erecta de 30-80 (150) cm, 
ramificada, glabra, pubescent o glandulífera. Saba no lletosa. Fulles alternes, disposades 
en espiral sobre l’eix vertical, en general peciolades. Fulles inferiors lirades, amb el lòbul 
terminal  gran,  dentat,  truncat  o  cordat  a  la  base,  separat  dels  1-4  lòbuls  petits  o 
vestigials de cada costat per un coll estret. Fulles superiors lanceolades o estretament 
ovals, atenuades a la base, cada cop menors com més amunt. Totes les fulles tenen 
dents molt poc marcades amb l’àpex amb una glàndula petita. Limbe foliar prim, de 1-15 
× 1-7 cm, una mica plegat  pel  nervi  ventral,  amb el  dors glabre o  escadusserament 
hirsut, i revers amb pèls dispersos, sobre tot al llarg dels nervis. 

Capítols petits (menys de 100 per planta) a l’extrem de peduncles prims (lleugerament 
més amples a l’àpex) i sense bràctees, i cada peduncle més del doble de la longitud del  
capítol. Panícula corimbiforme laxa, força gran, amb 8-10 capítols de 1-2 cm. Involucre 
ovoide,  de 5-10  × 3-4 mm, glabre,  amb una mena de calicle  de 0.5-2 mm. Filàries 
uniseriades,  linear-lanceolades  (4)-6-8-(10),  quillades  cap  a  la  base  i  amb  un  nervi 
central prominent grogós fosc. Receptacle pla, llis, glabre. Cada capítol té 8-15 floretes 
ligulades.  Lígules  (8-15)  fins  a  1.5  (2)  vegades  la  longitud  de  l’involucre,  i  amb  la 
llengüeta estriada longitudinalment i amb 5 dents a l’àpex (truncat). Estams 5, amb les 
anteres fusionades fent un tub, marrons, amb els lòbuls apicals sense cua. Carpels 2, 
fusionats, amb estils prims, pubescents al cim; i estigmes divergents. Aquenis (cípseles) 
estriats, de 4-12 mm, rodejats per les restes de les bràctees involucrals, sense papus. Els 
exteriors són molt més llargs que els interns (3-4 mm). Tots de color entre groc daurat i  
torrat, lleugerament aplanats, corbats, amb 18-20 costelles, glabres, gradualment en con 
a la base i acabant en una protuberància en anell. Flors d’un groc pàl·lid. Les llavors, 
molt menudes, queden retingudes dins la cípsela. Cotiledons arrodonits en cullera. 

Els  estams  maduren  abans  que  els  estigmes  en  cada  planta.  Els  insectes  o 
l’autopol·linització faciliten la reproducció sexual. A la base dels estils hi ha un nectari 
em collaret. L’estil sobresurt 1.5-2 mm del tub d’anteres. El tub d’anteres sobresurt 2-3 
mm del tub de la corol·la. Les anteres són tetra-esporangiades. El pol·len madur té 3-
cel·les.  El  gra de pol·len és groc,  polièdric,  equinolofat  (amb àrees arrugades i  altres 
lacunars), i d’unes 31 micres de diàmetre. Els capítols només s’obren en temps solejat. 

Entre els insectes pol·linitzadors hi ha constància dels següents:
• Ascia podagrica Fabr. (Diptera: 

Syrphidae); 
• Empis pennipes L. (Diptera: 

Empididae), 
• Eristalis arbustorum L.,
• Eristalis nemorum L.,

• Eristalis sepulcralis L. 
• Lasioglossum leucozonicum Schr., 
• Lasioglossum morio Fabr. 
• Lasioglossum smeathmanellum 

(Kirby) (Hymenoptera: Halictidae) 
• Melanostoma mellinum L.



• Musca domestica (Diptera: 
Muscidae); 

• Pieris rapae L. (Lepidoptera: 
Pieridae) 

• Syritta pipiens L.
 

Les variants del Japó i Àsia més oriental s’inclouen al gènere recent Lapsanastrum. (L. 
apogonioides, L. humile, L. takasei, L. uncinatum). 

Les variants del Nord d’Àfrica s’han batejat com a  subsp. macrocarpa (Cosson) Acangeli. 
Del SE d’Europa s’han descrit les subespècies adenophora (Boiss.) Rech.f.  i  intermedia 
(M. Bieb.) Hayek. De les muntanyes de Crimea s’ha descrit la subsp.  alpina (Boiss. & 
Balansa)  P.D.Sell.  La  subsp.  pisidica (Boiss.  &  Heldr.)  Rech  s’ha  descrit  de  Grècia, 
Turquia  i  Àsia  occidental.  La  subsp.  grandiflora (M.Bieb.)  P.D.  Sell  s’ha  descrit  del 
Caucas i Turquia. 

En general,  les  subespècies diferents  de la  típica  tenen les  lígules més del  doble de 
llargues que l’involucre. La subsp. alpina té moltes tiges, fulles glauques i és perenne. La 
subsp. pisidica té pèls encrespats glandulars a la base de les tiges. La subsp. grandiflora 
té lígules molt grans i fulles ovals no dividides. 

A  la  subespècie  típica  les  plantes  que  creien en camps maduren  abans,  tenen més 
ramificacions, floreixen abans i durant més temps, i  produeixen aquenis més grossos 
que les plantes dels boscos, les quals però, creixen més, amb entrenusos més llargs, i  
tenen capítols menys densos, rames laterals més curtes. 

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Lapsana communis al món, segons GBIF

És  planta  de  marges  una  mica  humits,  en  sòls  nitrificats.  Resisteix  poc  ambients 
contaminats amb ozó. Es fa a Europa i al Japó; i com a adventícia invasora a Amèrica del 
Nord, SE d’Austràlia, Nova Zelanda, i  Xile; i  escasseja a altres zones. A la península 
hispànica es fa a moltes zones de terra baixa i muntanya mitjana, llevat de al SW i al SE. 
A Catalunya es fa a la meitat Nord i escasseja, llevat de a les muntanyes, al terç SW. Viu  
a terra baixa i muntanya mitjana (fins l’estatge subalpí).   

Solen acompanyar-la:
• Artemisia vulgaris
• Brachypodium sylvaticum
• Cardamine impatiens
• Circaea lutetiana
• Cornus sanguinea
• Corylus avellana

• Galeopsis tetrahit
• Geranium robertianum
• Geum urbanum
• Gfragaria vesca
• Oxalis acetosella
• Poa annua



• Poa nemoralis
• Pteridium aquilinum
• Sambucus nigra
• Solanum dulcamara

• Solidago virga-aurea
• Vicia tetrasperma
• Viola sylvestris

HISTÒRIA

Al Neolític ja es menjava com a verdura. Els romans la cultivaven, segons MARC TERENCI 
VARRON. La teoria medieval de la signatura relaciona la forma dels capítols amb la dels 
mugrons. 

USOS CULINARIS

Les fulles es mengen en truita, en amanides, o com a verdura. Són una mica picants.  La 
recepta  següent  combina  la  planta  amb  les  tiges  del  julivert  de  moro  (Smyrnium 
olusatrum) per produir un plat de pasta de formatge boníssim.
Ingredients:

• 200 g de fulles de l’herba de les mamelles (picades)
• 200 g de tiges de julivert de moro (picades)
• 200 g de pasta penne
• 200 g de crema fresca
• 175 g gorgonzola o qualsevol tipus de formatge blau
• 1 porro (a rodanxes fines)
• 3 cullerades de mostassa de Dijon
• 6 tomàquets secs
• oli i mantega
• pebre negre

Instruccions:
Fondre la mantega i l'oli junts en una paella gran i afegir el porro. Sofregiu suaument 
durant 10 minuts. Mentre es couen els porros, bulliu les tiges del julivert de moro durant 
5 minuts. Colar i deixar escórrer, després afegir immediatament als porros. Afegiu-hi el 
formatge, la crema fresca, la mostassa i el pebre negre, i remeneu-ho fins que s'hagi fos 
tot. Després, traieu el foc. Mentre es couen les verdures, bulliu la pasta penne en aigua 
salada seguint les instruccions del paquet; després escorreu-hi conservant el líquid de 
cocció a part. Aboqueu la pasta a la salsa i remeneu-ho. Si és massa espessa, afegiu-hi 
una mica del líquid de cocció. Afegiu immediatament les fulles de l’herba de les mamelles 
picades, i  remeneu fins que estiguin completament marcides.  També és possible que 
hàgiu d'afegir una petita quantitat del líquid de cocció. Aboqueu-hi els tomàquets secs i 
serviu.

VIRTUTS I USOS MEDICINALS

• antisèptica
• cicatritzant
• dermatitis
• diabetis
• diürètica
• emol·lient
• ferides
• glàndules/ganglis inflats. 

• laxant
• mugrons esquerdats (suc)
• poliúria
• restrenyiment
• talls
• tònica
• úlceres
• vulnerària



PRINCIPIS ACTIUS

Planta (part aèria)

• àcid 10,13-octadecadienoic
• àcid 11,4-octadecadienoic
• àcid 3,5-O-dicafeoïl-quínic
• àcid alfa-linolènic
• àcid araquídic
• àcid cafeic
• àcid caftàric
• àcid chicòric
• àcid clorogènic
• àcid esteàric
• àcid mirístic

• àcid palmític
• alfa-amirina
• beta-amirina
• ciclo-artenol
• germanicol
• iso-quercitrina
• lupeol
• luteolina
• luteolina-7-O-beta-glucurònid
• psi-taraxasterol
• taraxerol

oli essencial 

• acetofenona
• aldehid anísic
• alfa-pinè
• anetol
• beta-pinè
• cinaamldehid
• decanal 
• dibutil-ftalat
• esqualè 

• èster de l’àcid etil-3-hidroxi-
mandèlic

• eugenol
• heptadecà
• linalil-acetat
• linalool
• llimonè 2% 
• nonanal 
• octadecà 

A la saba hi ha guaianòlids com ara: 

 3–O–beta–D–glucopiranosil–8–O–beta–acetil–1 alfa H, 5 alfa H, 6 beta H, H–7 alfa 
guai–3 (4), 10 (14), 11 (13)–trièn–15–metil–6 ,12–òlid, 

 3–O–beta–D–glucopiranosil–8–O–beta–acetil–1 H alfa, 5 H alfa, beta 6 H, 7 H alfa –
guai–4 (15), 10 (14), 11 (13)–trièn–6 ,12–òlid, 

 3–O–beta–glucopiranosil–8– O–beta–(4–hidroxi-fenil)–lactil–1 alfa H, 5 H alfa, beta 
6 H, H–7 alfa guai–3 (4), 10 (14), 11 (13)–trièn–15–metil –6,12–òlid

 crepísid E, 
 tectoròsid 

A l’oli de les llavors hi ha: àcid crepenínic 50%
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