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[AGRICULTURA]

[Plantes conreades] (NA L’usarem per a obres que tractin sobre la gestió i ús de les plantes conreades; UP
cultius, cultius agrícoles, conreus agrícoles, TR agrobiodiversitat)

. [Segons tipus de conreu]
. conreus herbacis
. . cereals (TR farina)
. . . [Cereals d’hivern]
. . . blat (NA plantes del gènere Triticum; NF DIEC; UP escandia, forment, pisana, xeixa)
. . . . espelta (NA Triticum spelta; NF DIEC)
. . . civada (NA Avena sativa; NF GEC; UP avena, cugula)
. . . ordi (NA Hordeum vulgare; NF GEC; UP ordi cerveser, ordi comú, ordi de
cervesa, ordi negre, ordi pelat)

. . . sègol (NA Secale cereale; NF DIEC, Masclans; UP sègale, mitadenc, sègal)
. . . [Cereals d’estiu]
. . . arròs (NA Oryza sativa; NF DIEC)
. . . blat de moro (NA Zea mays; NF GEC; UP blat indi, blat de l’Índia, dacsa,
milloc, milloca, moresc, panís, blat moresc, cabellera de dacsa,
dacsera, forment de l’Índia, milloquera, panís de l’Índia,
panissera, panolla)

. . hortalisses (TR hort)
. . . bròquil (NA varietat de conreu de col (Brassica oleracea var. botrytis); NF GEC;
UP colibròquil, coliflor, pinya)

. . . patata (NA Solanum tuberosum; NF GEC; UP creïllera, trumfera, creïlla, patatera)
. . farratges (TR bestiar)
. conreus llenyosos
. . fruiters (TR melmelada)
. . . fruita
. . olivera (NA Olea europaea var. europaea; NF Masclans; UP oliu, oliver, olivera de
cultiu, olivera d’empelt, olivera de llei, oliera vera; TR oli)

. . . olives
. . vinya (NA Vitis vinifera; NF DIEC, Masclans; UP raïmera, escanyavelles,; TR vi, cava,
barraca, marge, verema)

. . . raïm
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. [Segons sistema de conreu]
. associació de conreus (NA Conreu simultani de dues o més plantes de diferents espècies sobre
un mateix terreny; NF Termcat)

. guaret
. conreu de regadiu (UP regadiu)
. . hort (UP horta; TR hortalisses, fruiters, farratges, plantes aromàtiques, plantes
medicinals)

. conreu de secà

[Activitat agrícola]
. oficis agrícoles
. . batedor
. . jornaler
. . pagès
. . segador (TR sega)
. . viticultor (UP vinyater; TR vinya)
. [Tasques agrícoles]
(NA useu-lo per a les obres que tracten de l'acció o de la manera de conrear la terra o determinades
plantes. Per tasques agrícoles relacionades amb el regatge utilitzarem els descriptors de Gestió de l’aigua;
UP conreu, tècniques de conreu)

. . adobament (UP fertilització; TR fem)
. . collita
. . . batuda (TR batedor)
. . . sega (TR segador)
. . . verema (NA L’utilitzem per a les següents accepcions: collita dels raïms, temps en què
és feta la collita dels raïms o verema, quantitat de raïm que hom cull; NF
Gran Diccionari de la Llengua Catalana; UP vendímia; TR vinya, vi)

. . control de plagues (TR plagues)
. . empeltament
. . rotació de cultius
. . sembra (TR banc de llavors)
. . . llavors
. . . planter (UP viver)
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. [Eines agrícoles] (UP eines agricultura)
. . forca
. . . forcaire
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[RAMADERIA]
[Bestiar]
. [Tipus de bestiar]
. . abella (NA Apis mellifica; TR apicultura)
. . aviram (NA l’utilitzarem com a descriptor genèric de les espècies avícoles; UP avícola, avicultura,
ocells de corral; TR ous, carn)

. . [Boví]
. . . bou (NA Bos taurus mascle; UP vedella; TR carn, pell)
. . . vaca (NA Bos taurus femella; UP vedella; TR llet, carn)
. . cabra (NA Capra hircus; UP cabrum; TR carn, pell)
. . cavall (NA Equus caballus; TR carn, animal de treball)
. . conill (NA Oryctolagus cuniculus; UP cuniculicultura; TR carn, pell, caça)
. . ovella (NA Ovis aries; UP oví, be, corder, xai; TR carn, pell)
. . [Porcí]
. . . porc (NA varietat domèstica de senglar (Sus scrofa); UP porcí, garrí, godall, marranxó,
marrinxó, porcell, verratell, verro; TR matança del porc, embotit, carn)

. . . truja (NA femella del porc (Sus scrofa); UP porca, verra)
. ramat (TR vaca, ovella, bou, cabra, ovella)
. . gos d’atura (NA gos de pasturatge que condueix ramats; NF Parés (2006); UP gos pastor català;
TR gos de caça)

. . gos de muntanya (NA gos que protegeix el ramat; UP gos de ramat, gos ramader)
. animal de treball (UP animal de bast, bestiar de tir, animal de càrrega, animal de tragí, atzembla,
haveria; TR tasques agrícoles)

. . burro (NA Equus asinus; UP ase, eugasser, guarà, somera, ruc)
. . . burro català
. . mul (UP eguí, pardal, matxo, mula, mulat, somerí)

[Activitat ramadera]
. alimentació animal
. . pastures (TR terres comunals, farratge)
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. . pinso
. apicultura (TR mel, gelea, abella)
. transhumància
. oficis ramaders
. . esquilador (TR llana)
. . ferrador (TR animal de treball)
. . pastor (TR ramat)
. . rabadà
. [Eines ramaderes]
. . guarniment (NA conjunt de corretges, collar, brides, etc., que es posen a un cavall, a un mul, per
al transport o la feina general; NF DIEC; TR traginer).

. . . baster
. [Espais i instal·lacions ramaderes]
. . granja
. . corral

[Productes ramaders]
. [Productes ramaders alimentaris]
. . carn (TR vaca, bou, cabra, ovella, porc, aviram, conill, assecatge)
. . llet (TR derivats làctics, vaca, ovella, cabra)
. . mel (TR gelea)
. . ous (TR aviram)
. [Productes ramaders no alimentaris]
. . fem (UP dejeccions ramaderes)
. . llana (TR ovella)
. . pell (TR caça, ovella, cabra, vaca, bou)
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[EXPLOTACIÓ FORESTAL] (UP silvicultura)
[Recursos forestals]
. [Arbres;arbusts;herbes]
. . alzina (NA inclou espècies i subespècies de Quercus ilex; UP aglaner, aglanera, alzina de fulla gran,
alzina típica, alzina vera, alzinera, alzinoi, anzinera, aulina, coscolla negra, glaner,
aglaner, alzina de fulla llarga, bellotera; NF DIEC, Masclans; TR carboneig,
explotació de llenya)

. . castanyer

(NA Castanea sativa; UP arbre de la castanya, castanyer mediterrani; NF DIEC,
Masclans; TR castanya)

. . faig (NA Fagus sylvatica)
. . surera (NA Quercus suber; NF DIEC, Masclans; UP alzina surera, surer, alzina del suro, arbre
surer, carrasca de suro, carrasca surera, roure surer, suberós, sureres; TR suro)

. . pi (NA per a qualsevol espècie del gènere Pinus)
. [Fruits silvestres]
. . fruits silvestres (TR melmelada, destil·lat)
. . . castanya (TR castanyer)
. . . gla (UP aglà, glans; TR alzina)
. bolets (TR fongs medicinals, tòxics, alimentació)

[Activitat forestal]
. apropiació energètica (TR alzina)
. . carboneig (TR carboner)
. . explotació de llenya (TR rematant, destral)
. explotació de fusta (TR rai, destral)
. . plantacions (TR agrosilvicultura, producció de paper)
. . . plantacions de ribera (UP riberes)
. . . plantacions forestals
. . serradora
. explotació del suro (UP indústria surera, indústria del suro; TR suro, envasament)
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. . taper
. . obrador de taps
. oficis forestals
. . bosquerol (NA qui treballa o habita en el bosc; NF Dicc. Alcover-Moll)
. . carboner (TR carboneig)
. . pelador (TR explotació del suro)
. . rematant (TR explotació de fusta)
. [Eines forestals]
. . eines forestals (UP eines d’explotació forestal)
. . . destral (TR explotació de fusta)

[Productes forestals]
(NA utilitzarem els següents descriptors per referir-nos als seus usos. Utilitzarem els descriptors
d’Activitat forestal per referir-nos a la seva explotació)

. fusta (TR explotació de fusta, fusteria)
. suro (NA escorça de la surera; NF DIEC; TR surera, explotació del suro)
. resina (UP reïna; TR pi)
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[ALIMENTS ELABORATS I TRANSFORMACIÓ MATÈRIES PRIMERES]
[Productes d’origen vegetal]
(NA utilitzarem els següents descriptors per referir-nos tant al procés de producció com dels usos del
producte)

. [Productes d’origen vegetal alimentaris]
. . cava (TR vinya, verema)
. . confitura (TR fruita)
. . begudes (TR fruita)
. . . destil·lats (TR fruits silvestres, plantes aromàtiques)
. . . . aiguardent
. . . . ratafia
. . farina (TR cereals, molins fariners)
. . . pa
. . melmelada (UP melada; TR fruits silvestres, fruiters, conserves)
. . oli (TR olivera)
. . . premsa d’oli
. . vi (UP vinificació; TR vinya, verema)
. . . envelliment (TR bóta)
. . . fermentació del most
. . . obtenció del most
. . . premsatge del raïm
. [Productes d’origen vegetal no alimentaris]
. . paper (TR plantacions)
. . . producció de paper

[Productes d’origen animal]
(NA utilitzarem els següents descriptors per referir-nos tant al procés de producció com dels usos del
producte)

. cuir (TR adoberia, pells)
. derivats làctics (UP derivats de la llet, làctics; TR llet)
. . formatge
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. embotits (TR carn)
. . matança del porc
. gelea reial (TR apicultura)
. teixits (TR llana, tèxtil)

[Productes d’origen mineral]
(NA utilitzarem els següents descriptors per referir-nos tant al procés de producció com dels usos del
producte, en el cas que no estigui especificat el descriptor del procés)

. calç (TR forn de calç, comerç de calç, arquitectura rural)
. . producció de calç
. . calcinaire (NA persona que fa o ven calç; NF DIEC)
. carbó vegetal (UP carbó; TR carboneig)
. . carbonet
. gel (UP glaç; TR comerç de gel, pou de gel, forma de preparació, en fred)
. neu (TR gel, pou de neu)
. pedra
. sabó
. sal (TR saladura)

[Instal·lacions per l’elaboració d’aliments i transformació de matèries primeres]
. escorxador (TR matança del porc, carn)
. forns
. . bòbila (UP forn de teules, forn de terrissa, TR terrisseria)
. . forn de calç (TR calç)
. . forn de pa (TR pa)
. molins
. . molí fariner (TR farina)
. . molí paperer (TR producció de paper)
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. pou de gel (UP pou de glaç; TR gel)
. pou de neu (TR neu, gel)

[Hàbits alimentaris]
. alimentació (NA només per a alimentació humana, per a l’animal useu el descriptor alimentació
animal)

. receptes de cuina

[Conservació d’aliments]
. assecatge
. en fred (TR gel)
. envasament
. . confit (TR confitura)
. . conserva (TR melmelada)
. saladura (UP salaó; TR sal)
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[TRANSPORT]
[Transport terrestre]
. mitjans de transport (UP vehicles)
. . carro (UP carreta, tartana; TR animals de treball, carreter)
. oficis del transport terrestre (UP transportista)
. . traginer (NA home que tragina, que es dedica al transport de mercaderies d'un lloc a un altre
amb carro o a esquena de bèstia; NF Dicc. Alcover-Moll; TR animals de treball)

. . carreter (NA persona que construeix o mena carretes o carros; NF DIEC; TR carro)

[Transport fluvial i marítim]
. navegació fluvial
. . sirga (NA L’utilitzarem per les següents accepcions: 1) navegació, especialment fluvial, en què
l'embarcació és arrossegada des de terra, per un camí de sirga, mitjançant una sirga,
2) corda que serveix per a estirar una xarxa, una embarcació des de terra per fer-la anar
d'una ribera a l'altra d'un riu, per fer-la avançar contra corrent, etc. NF GEC)

. oficis del transport aquàtic
. . mestre d’aixa (NA fuster especialitzat en la construcció i col·locació de peces de vaixell i de
qualsevol embarcació; NF Dicc. Alcover-Moll; TR embarcació fluvial, embarcació
marítima; fuster)

. . raier (UP raguer; TR rai)
. [Embarcacions]
. . embarcació fluvial
. . . barca arrossaire (TR arròs, tasques agrícoles)
. . . llaüt
. . . pont de barca
. . . rai (NA conjunt de trams o lligats de troncs subjectats els uns amb els altres amb lligalls
per a ésser transportats seguint el corrent d’un riu, emprat també per a
transportar objectes; NF DIEC; TR explotació de fusta, raier)

. . embarcació marítima (TR pesca)
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[CAÇA I PESCA]
[Caça]
. oficis de la caça
. . caçador
. [Activitat cinegètica]
. . estris de caça (UP eines de caça)
. . gossos de caça
. . tècniques de caça
. . . batuda (TR caça major)
. [Organització social de caça]
. . permís de caça
. . societat de caçadors
. [Recursos cinegètics]
. . [Caça major]
. . . cabirol (NA Caproelus caproelus)
. . . senglar (NA Sus scrofa; UP porc senglar; TR batuda)
. . [Caça menor]
. . . llebre (NA Lepus europaeus)
. . . perdiu (NA Alectoris rufa)

[Pesca]
. oficis de la pesca
. . pescador
. [Activitat pesquera]
. . estris de pesca (UP eines de pesca)
. . pesca fluvial
. . pesca marítima (TR embarcacions marítimes)
. [Organització social de pesca]
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. . confraria de pescadors
. [Recursos pesquers]
. . [Crustacis]
. . . cranc de riu (NA Austropotamobius pallipes)
. . . [Peixos]
. . . bagra (NA Leuciscus cephalus)
. . . truita (NA Salmo trutta)
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[ARTESANIA RURAL]
[Cistelleria]
. oficis de la cistelleria (UP artesans, artesà)
. . cisteller (UP cistellaire)
. . llatadora (NA dona que treballa la pauma; NF Subirats i Cardona (2008))
. [Productes de cistelleria]
. . cistell
. . cove
. [Materials de cistelleria]
. . canya (NA Arundo donax; NF DIEC, Masclans; UP canyer, canya comuna, canya de torrent, canya
normal, canya vana, canya vera, canya-xiula, canyamel, canyavera, canyes, canyeta,
canyí)

. . margalló (NA Chamaerops humilis NF DIEC, Masclans; UP bargalló, garballó, palmerola,
garballonera, margallonera, margallons, palma, palma baixa, palma borda, palma
d’escombres, palma de fer graneres, palma de garballó, palma margallonera, palma
nana, palmella, palmer, palmera borda, palmera d’escombres, palmereta de monte,
palemereta de secà, palmissó, plomissoner, pauma)

. . vímet (NA Branca prima, llarga i flexible de la vimetera (Salix fragilis) i d'altres espècies de salze
NF DIEC; UP vimetera, vimenera, vimera, sàlic, salze, salze de vims, saule, vim, vimeteres,
vímets, vims)

[Boteria]
. oficis de la boteria (UP artesans, artesà)
. . boter
. [Productes de boteria]
. . bóta (TR emmagatzematge, vi)
. . portadora (UP semal; TR verema)

[Artesania tèxtil] (TR llana)
. oficis de l’artesania tèxtil (UP artesans, artesà)
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. . filadora
. . teixidor
. [Materials d’artesania tèxtil]

[Esparteria]
. oficis de l’esparteria (UP artesans, artesà)
. . corder
. . espardenyer
. . esparter
. [Productes d’esparteria]
. . espardenya
. . corda
. [Materials d’esparteria]
. . espart (NA Stipa tenacissima; NF DIEC, Masclans; UP espart bo, espart d’estores, espart ver,
espartera, espartet)

. . cànem (NA Cannabis sativa; NF DIEC, Masclans; UP cànnabis, clarell, fembril)
[Adoberia] (TR pells, cuir)
. oficis de l’adoberia (UP artesans, artesà)
. . adober

[Terrisseria] (TR teuler, bòbila)
. oficis de la terrisseria (UP artesans, artesà)
. . terrissaire
. [Eines de terrisseria]
. [Productes de terrisseria]
. . càntir
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[Fusteria] (TR fusta)
. oficis de la fusteria (UP artesans, artesà)
. . fuster

[Artesania domèstica]
. artesania domèstica (NA l’utilitzarem per anomenar l’artesania vinculada a la vida domèstica que no
es comercialitza, TR treball femení)
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[AIGUA]
[Gestió de l’aigua] (UP ús de l’aigua, usos de l’aigua)
. oficis de la gestió de l’aigua
. . regador (TR comunitat de regants, regatge)
. . saurí (TR pou)
. [Tècniques d’abastament i regadiu]
. . regatge (UP irrigació, reg; TR canal)
. [Organització social gestió de l’aigua]
. . comunitat de regants (TR regador, conreu de regadiu)

[Estructures hidràuliques]
. [Obtenció aigua]
. . font
. . pou
. [Dipòsits aigua]
. . bassa
. . cisterna
. . mina d’aigua (NA excavació subterrània per captar i conduir l’aigua; NF Termcat)
. . safareig (NA Receptacle generalment de parets d'obra i de forma rectangular, que s'omple
d'aigua i serveix ordinàriament per a rentar-hi la roba o per a regar; NF Termcat)

. [Distribució aigua]
. . canal
. . . rec (UP sèquia, canal de regatge)
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[ARQUITECTURA RURAL I URBANISME]
[Construcció]
. eines de construcció
. oficis de la construcció
. . barraquista (TR barraca)
. . canyisser
. . margener (TR marge, pedra seca)
. . mestre de cases
. . teuler (TR terrissaire)
. [Tècniques de construcció]
. . pedra seca (UP pedra en sec; TR barraca, marge)
. . . Opus spicatum

[Arquitectura rural] (NA l’utilitzarem com a descriptor genèric dels elements de patrimoni rural o
d’arquitectura menor relacionats amb el món rural i les activitats
primàries; UP patrimoni, patrimoni rural)

. barraca (UP cabana; TR vinya, pedra seca)
. marge (TR pedra seca, conreu)
. masia (NA per la gestió de les explotacions agràries vegeu mas; UP casa de pagès, casa pairal)

[Urbanisme]
. [Tipus d’assentaments]
. . poblament dispers (UP poblament disseminat; TR mas)
. . poble
. . vila

. [Comunicacions]
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. . camí
. . . camí de sirga (NA Camí de ferradura que segueix la vora d'un riu, utilitzat per a la
sirga; NF GEC; TR sirga)

. . . camí ral (UP camí reial)
. . . camí ramader (UP cabanera, carrerada; TR ramat, transhumància)
. . . camí rural (TR carreter, traginer)
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[SALUT]
. oficis de la salut
. . apotecari (TR malalties i dolences, forma de preparació)
. . dida
. . paisà
. . sanador
. . trementinaire (TR plantes medicinals, plantes tòxiques, dona al món rural)
. . veterinari (TR bestiar)

[Malalties]
. patologies humanes
. patologies animals
. patologies vegetals
. . plagues (NA per a tècniques de control de plagues utilitzarem control de plagues; TR control de
plagues)

. . . oïdi (TR vinya)
. . . fil·loxera (TR vinya)
. . . podridura grisa (TR vinya)
. . . míldiu
. . . podridura noble

[Forma de preparació]
. forma de preparació (UP remei)
. . trementina
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[Medecines naturals]
. fongs medicinals (NA inclou fongs sense carpòfor, bolets i líquens)
. animals medicinals (NA animals o productes d’origen animal usats com a medecines)
. minerals medicinals (NA minerals o productes d’origen mineral usats com a medecines)
. plantes medicinals (NA per a obres que parlin de plantes amb usos medicinals. Inclou plantes o
productes d’origen vegetal usats com a medecina; UP plantes remeieres)

. . farigola (NA Thymus vulgaris; NF DIEC, Masclans; UP timó, tomell, farigola vera, farigoleta,
frígola, frigoleta, timó bast, timó bord, timó femella, timó mascle, timó normal, timonell, timonera,
timonet, timonet femella, timonet mascle, tomaní)

. . saüc (NA Sambucus nigra; NF DIEC, Masclans; UP saüquer, saüquera, saüc ver)

[Tòxics]
. plantes tòxiques

Av. Prat de la Riba, 27, altell 1a. 25008 Lleida Tel: 973 229360 – Fax 973 229365
Av. Josep Tarradellas, 8-10, A3. 08029 Barcelona Tel: 93 363 59 88 – Fax 93 410 92 07
www.fmr.cat

fmr@fmr.cat

[SOCIETAT RURAL]
[Estructura social]
. tinença de la terra (UP possessió de la terra, propietat de la terra, tinença)
. . contractes d’arrendament
. . . parceria (TR masia, mas)
. . . . parcer
. . . masoveria (TR masia, mas)
. . . . masover
. . . rabassa morta (TR vinya)
. . . . rabassaire
. . propietari rural (UP hisendat, terratinent)
. . . hereu (TR mas, masia)
. . . pubilla
. . terres comunals (TR pastures)
. [Organització social]
. . [Associacions]
. . . confraria
. . . cooperativa (TR tasques agrícoles, comerç)
. . . germandat
. . . sindicat agrari

[Dona al món rural]
. treball femení (TR trementinaire, artesania domèstica)
. . bugada
[Activitats socioeconòmiques]
. comerç
. . [Comerç i intercanvi]
. . . fires i mercats (UP fira, mercat)
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. . [Comerç de productes]
. . . comerç de calç (TR calç)
. . . comerç de carbó (TR carbó, carboneig)
. . . comerç de gel (TR gel)
. . . comerç de paper (TR paper)
[Creences]
. refranys (UP dites)
. rituals (NA es refereix a les creences, ritus i tradicions)
. . festa (TR fires i mercats)
. . . festa dels tres tombs (UP festa d’Antoni Abad)
[Factors de canvi socioeconòmics] (NA l’utilitzarem per obres que tractin sobre els factors de canvi que
han intervingut en l’evolució dels coneixements tradicionals)

. . abandonament activitats primàries
. . èxode rural
. . especialització (NA atribució excloent d'activitats tècniques, polítiques o rituals a individus que
hi dediquen la major part del seu temps i que deixen d'ocupar-se progressivament de les estrictes
activitats de subsistència; NF Termcat)

. . mecanització
. . ruralització (NA migració d’habitants de les ciutats a àrees rurals, procés que es produeix a
Europa i als Estats Units des dels anys 70; NF DIEC-Dicc. Ciències Ambientals)
. . transmissió de coneixements (NA l’utilitzarem quan es parli del mode de transmissió dels
coneixements populars i/o la seva evolució i el seu estat de conservació)
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[TERRITORI]
[Interaccions activitats primàries i paisatge]
. paisatge
. mas (NA explotació agrària tradicional centrada en un habitatge bastit en funció d'aquesta explotació;
NF GEC; TR tasques agrícoles, masia)

. mosaic agroforestal (UP mosaic agrosilvopastoral)
. . agrosilvicultura (TR plantacions)
. . agricultura mixta (NA Agricultura que combina el conreu i la cria de bestiar en una mateixa
explotació; NF Termcat)

[Medi geogràfic]
(NA l’utilitzarem per combinar amb altres descriptors i contextualitzar el medi on s’ha centrat el treball)

. medi agrícola
. medi costaner
. medi fluvial
. medi forestal
. medi muntanyenc
. . alta muntanya (NA zona muntanyosa amb altituds superiors als 1.600m; NF Termcat)
. . muntanya baixa
. . muntanya mitjana
. zona humida (NA inclou zones d’aiguamolls fluvials d’interior i zones deltaiques; UP aiguamolls,
aigual, aiguamoix, marjal, mulladiu, maresma)

[Biodiversitat] (NA per obres que tractin la diversitat biològica des del punt de vista de la seva conservació
o rellevància; UP diversitat biològica)

. fitonímia
. [Biodiversitat vegetal]
. . agrobiodiversitat (UP diversitat agrícola, diversitat genètica agrícola)
. . . varietats locals (NA són plantes anuals i biennals que han estat cultivades durant
més d’una generació (30 anys) en una àrea geogràfica determinada,
conservant les llavors de forma continuada. En el cas de cultius perennes
i les espècies de reproducció vegetativa, quan ha estat cultivada durant
més de 60 anys. Quan s’escaigui, combinar amb el conreu què faci
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referència; NF Calvet et al., 2009; UP varietats tradicionals, varietats
antigues, varietats autòctones; TR banc de llavors)

. . . [Conservació d’agrobiodiversitat]
. . . . banc de llavors (UP banc de gens, banc de gens vegetals)
. . . . . multiplicació de llavor
. . . . viver de salvaguarda (TR planter)
. . biodiversitat no cultivada (NA biodiversitat vegetal en estat silvestre)
. . plantes aromàtiques (TR horts, alimentació)
. [Protecció del territori]
. . espais naturals protegits (UP parcs naturals, espais protegits, espais d’interès natural)

[Coneixements de fenòmens naturals]
. meteorologia
. foc (NA l’utilitzarem per obres que tractin el foc en el cas que no parlin d’incendis forestals, aleshores
utilitzarem el descriptor amb aquest nom)

. . incendis forestals
. [Riscos naturals]
. . inundacions (UP riuades, rierades)
. . sequera
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