
ADDICIONS I RECTIFICACIONS 1998

Presentem l'addició d'uns quants termes que no figuraven a la
primera edició del VOCABULARI FORESTAL (1990). Aquests termes
són els que considerem més significatius dels recollits en noves
fitxes lexicogràfiques del 1990 ençà. Molts són termes ara ja in
corporats i definits al Diccionari de la llengua catalana de l'Insti
tut d'Estudis Catalans (DIEC, 1995, i suplement, 1997). Alhora,
fem una relació dels principals errors detectats, de les modifica
cions ortogràfiques, etc.

Cal entendre que les modificacions o correccions que indiquem
del <<Vocabulariforestal i temàtic» (§ I) afecten també tots els ter
mes que s'hi relacionen, els sinònims, les remissions i, natural
ment, les «Equivalències»a altres llengües (§ lI-V), i en alguns casos
les «Làmines» (§ VI). Hi afegim, també noves «Fonts bibliogràfi
ques» (§ VII).

La primera columna conté el terme a modificar per un o altre
motiu o l'addició o la correcció que cal efectuar en els apartats i les
pàgines indicats; a la segona s'hi reflecteix el resultat després del
procés de modificació.

Les rectificacions corresponen a:

1) Substitució d'un terme per un altre considerat més genuí.
volt (en comptes de circumferència)

No cal dir que aquesta substitució s'ha de fer a tots els subter-
mes, als possibles derivats i a les remissions.

volt, volt de pela, volt normal; diàmetre o volt a l'alçada
de l'home, ..., volt de torrat, volt no inventariable; perí.
metre = volt, etc.

Un cas semblant és la substitució d'un terme per un altre de
més precís.

aclarida progressiva (abans aclarida successiva), aclarida
progressiva irregular, tallada d'aclarida progressiva,
lignós (llenyós), feix liberolignós (feix líbero-llenyós)
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§II
§III
§IV

2) Equivalències a altres idiomes: rectifiquem errors detectats
i, en alguns casos, afegim alguna altra equivalència. Els codis de
llengua seran d'acord amb la Norma 180639: 1988 Codi per a la
representació dels noms de llengua; els codis antics usats en la la
edició eren: 8, F, E, D.

es (8) castellà (español)
fr (F) francès (français)
en (E) anglès (English)
de (D) alemany (Deutsch)

3) Noms científics: donem preferència als que es consideren
ara vàlids; els anteriors seran sinònims.

roure martinenc (Quercus humilis = Q. pubescens)

. 4) Sinònims: termes de la la edició que ara passen a ser sinò
nIms.

negre = fumagina, pila d'assecar = badiguer

5) Modificacions ortogràfiques: termes afectats per normes de
grafia dels termes prefixats que contenen formants amb una essa
inicial seguida de consonant.

hiperestàtic -a (hiperstàtic -a), subespècie (subspècie)

Termes compostos i ús del guionet.
compravenda (compra-venda), decret llei (decret-llei), feix li
berolignós (f. líbero-llenyós), gasoil (gas-oil), massa no coetà
nia (m. no-coetània), restauració hidrologicoforestal (r. hi
drològico-forestal), teleesquí (telesquí), vegetació boreoalpina
(v. boreo-alpina), vistiplau (vist-i-plau)

Altres modificacions ortogràfiques.
as segador (assagador), carabassal (carbassal), eixermada (ei
xarmada), escocell (escossell), gala (gal·la), llavassada (llaves
sada), moda f(mode m), rereduna (reraduna), reveixí (rebaixí),
xàpol (xapo)

6) Modificacions d'apartat: termes que han d'anar a més d'un
apartat; termes als quals una definició diferent els trasllada a un
altre aparta t:

decaïment, descoloriment ... § 7.1 i 7.3
espèciejordaniana, espècie linneana ... § 1.1 (eren a § 1.2)

7) Grau de normalització, situat a l'última columna:
O terme que apareix al DIEC, de vegadescoma exemple
1 terme queapareixal Diccionari general de la llengua catalana, a

la Gran enciclopèdia catalana o al seuDiccionari del 1983
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2 terme normalitzat pel TERMCAT
3 terme inclòs al Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll
4 terme pendent de normalització, neologisme

8) Rectificacions diverses: canvis, errors o omissions d'escrip
tura de lletres, d'accents; o bé de categoria gramatical.

arbrissó (abrissó), letargia (letf!rgia), nus fr noeud (F noued)
aqüicultor -a m i f (aqüicultor m), cap mi f (cap m)

9) Altres: termes la consideració dels quals ha anat variant en
el temps.

Enostratge,Enostreig

ADDICIONS I RECTIFICACIONS

Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

1.1

25Bbrissó ... arbrissó ...
1.1

26[addició] auxanòmetremO

1.1

28,[termes que eren a § 1.2; han d'anarespècie jordanianaf2

11

28,a § 1.1] espècie linneanaf2
1.2

29,[pàg. 37, 39, 40; han d'anar a 28,jordànonm -0/2

30
29,30] linnèonm -0/2

1.1,

29,letJirgia ... letargia ...
2.2

76

1.1

30nus ...F noued nus ...fr noeud
1.1

31suhüJècief 1subespècief o

1.1,

32,[addició] verticilmen whorl o
IV

349

1.2

34[addició] biodiversitatf1 GEC 93

1.2

36= corologiaf corologiaf
1.2

37espècie acceliòria ... espècie accessòria ...
1.2

41paisatge silv2:llastoral ...paisatge silvopastoral ...
1.2

44vegetació bore2:1llpina ...vegetació boreoalpina ...
1.3,

46,aclarida baixa ...E low1ll ...aclarida baixa ... en low th ....
IV

349

1.3,

46,[addició] aclarida comercial
lI,

309, es a. comercial

III,

333, fr é. commercialisable
IV

349 encommercial th.

aclarida naturales a. natural
en natural th.
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

1.3

46aclarida successivafaclarida progressivaf-o
[i termes relacionats] 1.3

46aprofitament n2:ill"bori...aprofitament no arbori ...
1.3,

47,[addició] arbre fusteresa. maderable

11,

310, en standard
IV

349

1.3

47= arbreda ... arbreda ...
1.3

47[addició] arramelladafo
1.3

47[addició] arramellarvtr o

1.3

48balmat -ada _dj... balmat -ada adj ...
1.3

51eixa.rmadaf= artiga1eixermadaf= artigao

1.3

51[addició] eixermarvtr o

1.3

53[addició] estroncanyf o

1.3

54[addició] guiaf o

1.3

55massa n~oetània ... massa no coetània ...
1.3

58[addició] poda de canófO

poda de qualitat
f

=p. de canó
o

1.3

60[addició] rodet cicatricialfi4

1.3

60[addició] rotació de talladesfio

1.3

61tallada d'aclarida tallada d'aclarida
successiva ...

progressiva ...fo
[i termes relacionats]

1.3,

61,tallada de selecció ... tallada de selecció ...en selective
IV

346 felling, creamingo

1.3

61[addició] tenellfi = galet o

1.4

64[addició] alberaf= albereda o

1.4

64[addició] alzineraf= alzina4/3

1.4

64[addició] auledaf= alzinar o

1.4,

64,carrascaf carrascaf o
V

353(Quercus ilex subsp. (Quercus ilex subsp. ballota
rotundifolia)

= subsp. rotundifolia)
1.4

65gal:ler ... 1galer ... 0(1997)

1.4,

66,plàtan ... plàtan ...
V

353(Platanus hybrida) (Platanus x hispanica =P. hybrida)

1.4,

66,roure martinenc ... roure martinenc ...
V

353(Q. pubescens) (Q. humilis = Q. pubescens)
2.1

70birbarvintr ... 1birbarvtr ...
eixarcolar

v intreixarcolarvtr =birbar
= birbar

1
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

2.1,

71,escoüell ... 1escocellm O

11.
276

2.1

71garangola f = escoüell garangola f = escocell
2.1

71mantsu¡ar ... mantornar ...
2.1

73[addició] revegetacióf 2

2.2

74[addició] adobatgem = adobamento
2.2

75culti:Jz:arf 1cultivarf 1 (1998)
(c.v.)

(c.v.)

2.2

75e~calcinadafencalcinadaf
= encalcinament

= encalcinament
2.3

80a¡:encadora ... arrencadora ...
2.3,

80,bu!ldòzermE buldòzerm
5.5,

160,= esplanadora 2 E= esplanadora oE
làm. E

362

2.3

81germinadorafgerminadorm
2.3

83X.ilP2m 1xàpolm o

3.1

86circumferènciaL.voltm ...
[passa a sinònim]

[terme preferent]
[i termes relacionats] 3.1

88diàmetre n.2.:inventariable...diàmetre no inventariable ...
3.1

91voltm ... circumferènciaL.
[terme preferent]

[resta com a sinònim]

3.1

90peu JQ:lW. ... peu gros ...
3.2

92correlació n2:lineal ... correlació no lineal ...
3.2,

94,mod~mS moda 1modafes moda 0/2
11

319

3.2

94mostratgem6mostratgem o
(cal usar 'mostreig')

[terme preferent]
3.2

94mostreigm mostreigm = mostratgeo

3.4

99[addició] barrina de creixementf'
= b. de Pressler

o
3.4

100[addició] regle d'alçàriesm
= regle de Christen

o

3.5

102[POTENCIA] [addició] kWkilowatt m

4.1

104[addició] aterrarvtr = abatreo
4.1

106[addició] picador -amif o

4.2.3,

112,baula lateral ... baula lateral ...H
làm.H

365

4.2.4,

115,engegadormE starter engegadorm o
IV

349 Motor elèctric que engega un
motor de explosió.estàrter

m = engegadorestàrterm en startero
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

{addició o rectificació que cal fer]

4.2.4

115talladoril:i@iladoraL.talladora apiladoraL.
4.3,

117.anellm ... anellaL. o
làm.I

366-anualm ... - anualL. o
- de creixement

m ...I- de creixement f ... o I
4.3

117[addició] aviciar-sev prono
(una post)4.3,

117,balcament ...F tui!1age balcament ... fr tuilage
III

341

4.3

118feix líbero-llenyósmfeix liberolignósm
4.3

118fibra llenyosaffibra lignosaf
4.3

120[addició] tenellm = grop o

4.3

120vas llenyósm vas lignósm o

4.4

122contraxapa!vtrcontraxaparvtr
= contraplaca!

= contraplacaro

4.4

122[addició] contraxapatm
= contraplacat

o

contraxapatge
m

= contraplacatge
o

4.4,

122.desenrotlla!vtrdesenrotllar v tr fr déroulero
III

333

4.4

122[addició] carcassaf o

4.4

122e¡:scorçadora ... escorçadora ...
4.4

123especejamentf...especejamentfi ..·
4.4

123[addició] felipaf = travessa (de
ferrocarril)

o

4.4,

123,[addició] fustaf o

III,
331, -abrinadaf o

IV
346 - d'apuntalamentsfo

- d'embalatge
fo

- d'entramats
fo

- de bastiments
fo

- de carcasses
f

fr charpente

o
- de fullola

f o

-de llenya
f o

- de tanques f en fence post
4

- de trituració
fo

4.4,

124pal ...!f;.poteau pal ... fr poteau
4.4

124pila d'assecarfpila d'assecarf= badiguer
4.4

125[addició] post d'empostissarfo

4.4

125protectorf protectorm
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Apartat Pàg.Terme 1a edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

4.6

131camassalm 1carabassal m o

4.6

132[addició] enfilador -amifo
4.6

132escairaduray ...escairaduraf...
[addició]

escairarvtr o

4.6

133industria sur2:tapera f1industria suro tapera f~o

4.6

134[addició] mitja marcam2

4.6

134[addició] picassaf o

4.6

134quilmesL. quilmesf = mitja marca2

4.6

135reposarvtr 'reposarv intr

4.6,

135,rehilixím 1reveixím 1(1993)

V
136,(formiga) (formiga gèn. Crematogaster)

353

rehilixinar-sev pron1reveixinar-se v pron1 (1993)

rehilixinós -osa
adj1reveixinós -osaadj1 (1993)

suro rehilixinós
m1suro reveixinós m 1 (1993)

4.7.1,

138,gaMa ... 1gala ... 0(1997)

7.1,

217,[i sinònims]

7.2,

221,

11,

309,

m
335

4.7.5

142[addició] fasserm
= palmera de dàtils

o

4.7.2

139doga_m dogamm
4.7.10

147[addició] arbre de Nadalmo

4.7.10

148[addició] verd nadalencm4

Conjunt de vegetals usats com aornament nadalenc, com araarbres de Nadal, grèvol, galzeran,molsa, etc.5.1,

149,[addició] aiguafonsm O

6.4

187 (tàlveg)
5.1

150camí de blanc ... camí de flanc ...
5.1

150camí eixilI'lllatmcamí eixermatm
= c. fressat

1= c. fressat ~o

5.1

151[addició] cota rojaf lGEC

5.2

154cahalló ... cavalló ...
5.4

159[addició] mur pantallamo

5.5

160barrinadora psmumàtica ...barrinadora pneumàtica ...
5.5

161excavadoril:Slarregadora ...excavadora carregadora ...
5.5

161ga~ilm 1gasoilm o

5.5

161[addició] martell pneumàticmo
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Apartat Pàg.Terme 1a edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

5.5

162reblef ... reblefi ...
5.6

165[addició] forces de secció[ pIo

5.6

165hipeutàtic -aadj1hiperestàtic -aadjo

5.6

166[addició] moment d'encastfio

6.1

169boira roïnera ... boira roinera ...
6.1

170[addició] corrent en jetfi1

6.2

178evap.2:iranspiració ...1evapotranspiració ...
6.2

178exopercolació[exopercolació [= percolació
6.2

179restauració restauració
hidrològic~orestal

[hidrologicoforestal[o

6.3

182[addició] desertificació[O

6.3

184llav~ssada[ llavassada[= esllavissadao
=esllavissada

3

6.3

185moviment moviment rototranslacional ...
rot.2:iranslacional ...6.3

186subfusió ... sufossió [0/2

6.4

190règim nivJ2:llluvial.., règim nivopluvial ...
règim plúvi~ival ..,

règim pluvionival ...
6.6

200textura aren2:franca ...textura arenofranca ...
6.6

201textura argil·l2:Brenosa ...textura argil·loarenosa[o

6.6

201textura franc2:Brenosa ...textura francoarenosa ...
6.6

201textura llim2:Brgilosa ...textura limoargilosa ...
6.7

203rerilduna[ rere duna[ o

6.8.1

205desencofilrvtrdesencofrarvtr
7.1

215agent pat2genfiagent patogenfi
7.1

215[addició] bossoga[ o

7.1

215calabroa[ 3 ...calabroa[ o ...

7.3

224calabroa[ 3calabroa[ o
-t a.1

-t 7.1

7.1,

216,[addició] decaïmentfies decaimiento

11,

314, en decayO

IV
346 (delsboscos)

7.1

216[addició] decaurev intr o

7.1,

216,(addició] descolorimentfi
11,

314, es decoloración
IV

346 en discolourationo
(dela [ulla)7.1

216[addició] descolorir-sev prono

7.1,

216,escombra de bruixa ... escombra de bruixa ..,
IV

349E witches'room en witches-broom
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

7.1,

216,[addició] esgrogueïmentmes amari-

n,
310, lleamientoen yellowingo

IV

349 (de la fulla)
7.1

216[addició] esgrogueir-sev prono

7.1,

217,[addició] floraciófen flowering o
IV

346 Efecte ocasionat per malures
o per factors ambientals.7.1,

217,[addició] microfíl·lia f en microphyllia 4

IV

347 Nanisme de la fulla ocasionat per
malures o per factors ambientals.7.1

218[addició] patogenm 4

7.2

220[addició] barrinadorm o

7.2

221entomòfag -adadjentomòfag -aadj
7.2

221eruga del pi ... eruga del pi ...
(TLaumetopoea pityocampa)

(Tl1aumetopoea pityocampa)
7.2

221exo~squeletf ...exosqueletm o

7.2,

221,[addició] hibernació f es hibernacióno

10.1,

252, hibernar v intr es hibernaro
n

317, hivernar v intr es invernaro
318 7.2,

221,hivernacióf hivernadafes invernada o

10.1,

252,S invernación ...

n
318

7.2

222[addició] minadorm 1 (1993)

7.3

224[addició] assecament de la sureramo

7.3

224[addició] cendradaf= oïdio
7.3

224[addició] cendrosaf= oïdi o

7.3

225fàcies ses¡uadaf...fàcies sexuadaf...

7.3,

225,[addició] fumaginafes fumagina o
III

316 mascaraf=fumaginao

negre
mes fumagina 1negrem=fumagina o

7.3

225[addició] mal de l'escorça del castanyer
m = xancre del castanyer

o

7.3

225[addició] mal holandès de l'omm
= grafiosi

o

7.3

225[addició] oídiumm = oïdi O

7.3,

226,podridura de coll ... podridura de collf
III

335 fr fonte de semis ...

7.3

226[addició] xancre del castanyermo

7.4

229ra1:J2enat m = ratB:Rinyadaratpenatm = ratapinyadao
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Ternw afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

7.4

229ratB::llinyada ... ratapinyada ...o
(pI rat~inyades)

(pI ratapinyades)
7.4

229[addició] repeI-lentm O

8.

231abrasat ... abrasatadj ...
8.

234.foc de "subsòl"m ...foc de sòlmes i. de

11,

317,foc de virostamS i. desubsuelo en ground fireo
IV,

346,subsuelo '"

làm.M
370

8.

234[addició] hidrantm 2

8.,

235,matafoC,li m S batefuegos ...matafocm es batefuegos ...o
11

311

8.,

236,racordmFraccord ... ràcordmfr raccord o
III

339

8.

237risc espàciJcl.emporal ...risc espaciotemporaI ...
8.

237superfície D2:llrbrada ...superfície no arbrada ...
9.1

240[addició] bé demanialm=béde
dominipúbIic

-0/2

9.2

247[addició] amorriarv intr i prono
9.2

247andàm ... 1andar m ... o
9.2

247assagadorm ...1assegador m ... o
9.2

247cabanyeraf= cabanacabanyera f = transhumància o
9.2

247camí assagadorm ...1camí assegador m ...
9.2

249transtermi1ànciaftransterminànciaf

10.2,

255,[addició] aguait 2men hide o
IV

347 Instal·lació des d'on hom pot
observar animals, sobretot ocells,sense molestar-los ni ser vist.-permanent

m4
- portàtil

m 4

10.2,

256,[addició] adopciófen fos tering 4

IV

346 Acciód'afegir i/o canviar polls
a la niuada d'una altra parellade la pròpia espècie.adopció encreuada

f
en cross-fostering

o
Adopcióen què la parella adoptantés d'una altra espècie animal.10.2

255[addició] aixecar-sev prono
10.2

256[addició] artiodàctilm o
10.2

256[addició] botetm = reclam o
10.2

256[addició] barracaf o
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Apartat Pàg.Terme la edició (1990)Terme afegit o rectificat(1998)

§

[addició o rectificació que cal fer]

10.2

256[addició] brellador-amifO

10.2,

258,[addició] cria i alliberament progressiu
11,

314, f es crianza campestre
IV

346 en hacking4

Accióde col·locarpolls d'ocell, abans de volar, en un niu artificialen el medi natural. Cada dia se'lssubministra menjar fins queaprenen a alimentar-se per ellsmateixos.10.2

258[addició] dormidorm -o

10.2

258[addició] encebamentmo

encebar
vtres cebar o

10.2

258[addició] espècieL.
- cinegètica

f-o
-vedada

f -o

10.2

260munició!ll ... municióL.
10.2,

261,[addició] ocell ...
11

311 - accidentalf-o
- estèpic m es ave esteparia

-o
- estival

f -o

-divagador
m = o. divagant

es
ave divagante 4

- divagant f es ave divagante 1- hivernador
m

= o. hivernant
4

-hivernant
mes ave

invernante
o

-migrador
m o

-migrant
m = o. migrador4

- nidificador
m

= o. nidificant
4

- nidificant
mes ave

nidificante
4

- no nidificant
m4

10.2,

261,[addició] petjadafes huella o
11

317

10.2

261[addició] poll volandermo

10.3

264[addició] afanomicosifO

10.3

264[addició] afitorarvtr o

10.3

264[addició] aqüicultor -amifo

10.3

265[addició] botiróm o
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10.3

268[addició] fil de cucam = pèl de sedao

10.3

273vesícula vitel·linafvesícula vitel·linaf= sac
vitel·lí

o

10.3

274zona marítim.2.:ierrestrefzona maritimoterrestre f
11.

275[addició] arbre ...
- d'interès comarcal

m4

- d'interès local
m4

- monumental
m4

11.

276[addició] obim O

11.

278[addició] remuntadormO

11.,

279,telearro§.egamsmim ...telearrossegadorm ...O

11
323telecabinaf1telecabina m o

telecadira f = telesella
Itelecadira m = telesellao

telesella
f ... Itelesella m ... o

tel~squí
m Iteleesquí m o

(pI -ís)12.1

282comprB:l::endafIcompravenda fo

12.1

282caplli ... capm i L. o

12.1

282[addició] enginyer -a forestalmifo

12.1

283decre1:lleimIdecret lleim o

12.1

288vincunlantadjvinculantadj
12.1

288vist:i:Jllaum ...vistiplaum o

12.3

292[addició] pressupost d'adjudicació m4

12.3

292[addició] pressupost de licitació m4

12.3

292[addició] preu elemental m4

13.1

295mylleraL. ImolleraL. o

13.1,

295,p~ ... pòlie m serbocroat: poljeo
V

354

13.4

304[addició] pedaniaf o

Vi.

RECULL GRÀFIC (làmines A-M)

làm. F

363secció9 secció D2llWll9
VI,

357,_ 4.2, 4.4, 4.5 EXPLOTACIÓ, ...4.1,4.2,4.4,4.5 EXPLOTACIÓ, ...
Iàm.H

365

Iàm.H
365[cal afegir a la baula de ]a dreta de la

'b. guia']

baula lateral

Iàm.H
365fusta tul roll fusta de roll

Iàm.M
370[cal afegir títol a:] 9. LA PROPIETAT

... FITA, fillola, testimonis, sól
FITA, fillola, testimonis, sòl i volada

i volada Iàm.M
370s~1 i volada sòl i volada
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Ap.

APÈNDIX V. Fermíndez iE. Parés

Ap.

386,PETROMYZOmDAE PETROMYZONTIDAE
393.

PETROMI~ZÒmDS PETROMIZÒNTIDSro pio
395 Ap.

386,truita irisadaftruita irisadaf
393

Salma gairdneri Oncorhynchus mykiss (= Salma
gairdneri)Ap.

386,barb (de l'Ebre)robarb (de l'Ebre)ro
390

Barbus graellsi. Barbus graellsii

Ap.

387,[addició] bagra occidentalf
390.

es bordallo, escalo4

396
Leuciscus carolitertii

Ap.

387,llegüina meridionalfllegüina meridionalf
392

Rutilus lemm!1.ingii Rutilus lemmingii

Ap.

387,[addició] llegüina europea f es rutilo 4

392,

Rutilus rutilus
397 Ap.

388,gatet valenciàfgatet valenciàf
391

Cobitis paludicola Cobitis maroccana (= C. paludicola)

Ap.

391,[addició] cabeçut ro = llissa llobarrera o
392

caluaf= capplà o
cullereta

f= cavilato
llissa calua

f= capplào

llissa petita
f= samao

madrilleta
f

= llegüina europea
o

madrilleta roja
f

= llegüina (septentrional)
o
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