
  

UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  KKIISSAANNGGAANNII  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DD’’EECCOOLLOOGGIIEE  

FFAACCUULLTTEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  

VVEEGGEETTAALLEESS  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

PPaarr    

AAllbbeerriicckk  AANNAAGGWWEETTAALLIIBBEE  KKOOTTAA  
  

  

TTrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ddee  CCyyccllee  pprréésseennttéé  eett  ddééffeenndduu  eenn  

vvuuee  ddee  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ttiittrree  ddee  GGrraadduuéé  eenn  

SScciieenncceess..  
  

  

OOppttiioonn  ::  BBiioollooggiiee  
  

OOrriieennttaattiioonn  ;;  BBoottaanniiqquuee      

  

DDiirreecctteeuurr  ::  PPrrooff..  DDrr..  CChhrriissttoopphhee  LLOOMMBBAA  BB..LL..    

  

    

EEnnccaaddrreeuurr  ::  AAssss..  BBiijjoouu  LLIITTUUKKAA  YY..      

  

  

  

  

  

  
  

AAnnnnééee  aaccaaddéémmiiqquuee  22001111––22001122    

CONTRIBUTION A L’ETUDE DES PLANTES MEDICINALES 

UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES OTO-

RHINO-LARYNGOLOGIQUES A YOKO 
(UBUNDU, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)  



DEDICACE 

 

 

A l’Eternel Dieu tout puissant et miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, qui nous 

a protégé durant nos parcours, je tiens une fois de plus à te rendre grâce pour ce grand 

miracle que tu viens de réaliser pour moi ton pauvre pécheur 

 

A notre Grand frère Emmanuel KWELA ANAGWETALIBE et son Epouse Liliane MBONGO 

SAMAKI, pour leurs sacrifices énormes sur moi. 

 

A vous mes Grands frères et grandes sœurs : Vicky TEIDINDE, Jean NGOLO, Cipripin WAWA, 

Claude MAMEKWI, Mireille EKODASIA, Jimé DOLLARDS, Philippe MAPANZA, Micho ENDULU, 

Claudine KASSE, Marie LEKABAGA, Mamy LEKABAGA, Samuel WONGI, Jeannot ATANI, pour 

votre éducation et conseil sans ignorer votre affection pour moi et votre support tant 

matériel, moral et financier à l’accomplissement de ce travail. 

 

 

 

 

 

Alberick ANAGWETALIBE KOTA 

 

 

 

 

  

  



REMERCIEMENTS 

 

Au terme de ce travail de fin ce cycle de graduat en sciences botaniques ; nous tenons à 

remercier tout le monde qui a contribuer à l’élaboration de ce travail. 

Nos remerciements s’adressent particulièrement au Professeur Docteur Christophe LOMBA 

BOSOMBO LIFINDIKI qui a accepté avec tout le plaisir la direction de ce travail et 

l’Assistante Bijou LITUKA YALUFI qui a bien voulu assurer l’encadrement de ce travail, 

malgré leurs multiples occupations. 

Nos remerciements s’adressent également à nos formateurs, Professeurs, Chefs des 

travaux de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani. 

Nous remercions les Hommes de Dieu, Frères et Sœurs de l’assemblée des saints. 

A même temps, nous tenons à remercier nos camarades, Collègues, Amis et Connaissances 

qui ont contribué à la réalisation de ce travail : Armand KONO, Emmanuel LUBANDA, John 

LEGBANGA, Matthieu ALUKULE, Patrick AKALA, Julva ARUNA CONER, Michel SOMO, Alice 

BAONGA, Patrick BAELONGANDI, René BONGOMA, Benji KASINDE, J.C KAMENI, Siméon 

NZAU, Paulin MAKANGA, Fiston KAMATE, Lovy KAMBALE, Bushab, ADEITO, ZEGEUT, FABI, 

Timothé, Cedrick, Shiko et Elvis. 

Nos présentons nos sincères remerciements à : Roy BOYOKO, Héritier BWANA, Joël 

BONDERKWE, Wagilar’s, Djibril, Christophe NZALE, Vicky BOFUGA, Serge MOTO, Rosine 

TEMBELE, Dieu WASADA, Emile GBAKA, Guyguy NVEMBA, Aimé, Mimie BOLOBASE, Néné 

BOLOBASE, Aimé BOLOBASE et Sarah KALOKOLA. 

Nos remerciements à mesdames AGNES, Hélène et Christine. 

A tous nos petits frères : David, Freddy, Isaac, François, Josaphat, Abel, Léon, Ely, Wawa. 

A toutes nos petites sœurs : Rebecca, Christine, Olga, Gemima, Marie, José, Souza, 

Fortune. 

Nous remercions Messieurs Augustin PALUKU et son Epouse, Flavien LOUKAS, Pierrot 

KASONGO, Papa OSHIM, Léon SPIKS et son Epouse, pour leurs soutiens matériel et 

financier. 

Nous présentons notre gratitude à Mr Pascal, André et junior LOKE. 

Nos remerciements à Mitterrand, Axony, Fiston, July, Hugo Boss, Gaston MAKANGA, Gaby 

NGELI, Hyacinthe SOLOMO et Vincent, sans oublier nos Beaux – frères, Guycha BOLENGESA 

et Philippe LAUDI. 

Enfin, nous serions ingrats si nous oublions de signaler notre mot de remerciement à Charly 

KALOKOLA pour les conseils dont elle n’a cessé de nous prodiguer. 

 

Alberick ANAGWETALIBE KOTA 



Résumé 

 

Dans ce travail, nous avons procédé à l’inventaire de 29 plantes médicinales appartenant à 

20 familles utilisées dans le traitement des maladies oto – rhino – laryngologiques à YOKO. 

Parmi lesquelles 11 sont cité par d’autres chercheurs et 18 autres sont citées dans le 

traitement d’autres maladies que l’oto – rhino – laryngologiques en médecine 

traditionnelle. 

A propos des formes morphologiques et biologiques, les plantes ligneuses avec 65,52% et 

les phanérophytes avec 58,62% sont plus représentées. 

En ce qui concerne la distribution phytogéographique, les espèces connues uniquement en 

Afrique représentent le sommet. 

La feuille constitue l’organe le plus utilisé avec 69%, la trituration constitue le mode de 

préparation le plus utilisé avec 41,38%, la prescription par l’instillation nasale ou 

auriculaire avec 38% et ingestion orale avec 34,38% constituent les modes de prescription 

les plus utilisés. 

La notion de doses et de durée de traitement dépendent d’un tradi – praticien à l’autre. 

Mots clés : Etude, Plantes médicinales, oto – rhino – laryngologique et YOKO. 

  



SUMMARY 

 

In this work we made up to inventor of 29 medicinals plants belong to 20 famillies are used 

to cure ear nose en larynx diseases in Yoko village. 

Among which 11 are quoted in checked books and 18 are quoted in the treatment of other 

diseases that oto – rhino – laryngologic in traditional medicine. 

Witch regard to morphological and biological forms the ligneuos plants with 65,52% and 

phaneroptytes with 58,62 are the most represented.  

About the phytogeographical distribution the Africans species are the most. 

Leaf is the organ which is very used with 69 and is prepared by triturating with 41,38% and 

prescribed to be taken by installation to nose or ear with 38% and by mouth with 34,48% 

the most prescription. 

The dose notion and treatment period depend by the traditional practitioners of Yoko. 

Key words: Study, medicinal plants, oto – rhino – laryngologic and Yoko. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT    EETT  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

  

RRiicchhee  oouu  ppaauuvvrree,,  qquu’’eelllleess  qquuee  ssooiieenntt  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  nnoouuss  

vvoouulloonnss  aavvooiirr  uunnee  ssaannttéé  ssaaiinnee,,  aaffiinn  ddee  vviivvrree  lloonnggtteemmppss  ppoossssiibbllee..  PPoouurr  mmaaiinntteenniirr,,  

aamméélliioorreerr  oouu  rreeccoouuvvrreerr  llaa  ssaannttéé,,  iill  nnoouuss  ffaauutt  rreeccoouurriirr  àà  uunnee  sscciieennccee    qquuii  eesstt  llaa  

mmééddeecciinnee..  ((AAGGRRIIPPRROOMMOO,,  11999911  cciittéé  ppaarr  LLOOKKOOKKAA,,  22000022))..  

  

FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  nnoouuss  oorrggaanniisseerr  

ssaannss  rreellââcchhee,,  eenn  cchheerrcchhaanntt  ddaannss  nnoottrree  pprroopprree  eennvviirroonnnneemmeenntt,,  llee  rreemmèèddee  

nnéécceessssaaiirree  àà  nnoottrree  ssuurrvviiee,,  cceett  eennvviirroonnnneemmeenntt  eesstt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  rriicchhee  eenn  ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  ccoonnssttaammmmeenntt  ddiissppoonniibblleess  mmaaiiss  iinnssuuffffiissaammmmeenntt    rrééppeerrttoorriiééeess  oouu  

ééttuuddiiééeess  ((IIBBOOFFAA,,  22000099))..  

  

LLaa  ffoorrttee  ccrrooiissssaannccee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  

iinnffrraassttrruuccttuurreess  mmééddiiccaalleess  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss    aauuxxqquueellss  ssee  

hheeuurrtteenntt  lleess  aaffrriiccaaiinnss..  

  

AAccttuueelllleemmeenntt  lleess  mmééddiiccaammeennttss  uuttiilliissééss  ddaannss  llee  mmoonnddee  ssoonntt  

ssyynntthhééttiiqquueess  eett  mmeeiilllleeuurrss,,  iillss  pprroovviieennnneenntt  aauussssii  ddee  ll’’oorriiggiinnee    vvééggééttaallee  ccaarr  llee  

ddoommaaiinnee  vvééggééttaall  aa  ééttéé  llee  pprreemmiieerr  eett  llee  pplluuss  aabboonnddaammmmeenntt  eexxppllooiittéé,,  lleess  ppllaanntteess  

oonntt  ééttéé  ddee  ttoouutt  tteemmppss    uuttiilliissééeess,,  ssooiitt  ddaannss  lleeuurr  ééttaatt  nnaattuurreell,,  ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  

dd’’eexxttrraaiittss  oouu  ddee  pprriinncciippeess  dd’’aaccttiiffss  qquuee  lleess  cchhiimmiisstteess  eexxttrraaiieenntt  eett    iissoolleenntt  ((PPIIEERRRREE,,  

22000066))    

  

LLaa  mmééddiiccaattiioonn  ppaarr  lleess  ppllaanntteess  ccoonnnnaaîîtt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  uunn  

rreeggaaiinn  ddee  ffaavveeuurr  cchheezz  lleess  cchheerrcchheeuurrss..  IIll  yy  aa  eenn    eeffffeett,,  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ggéénnéérraall    vveerrss  

llee  rreeccoouurrss  aauuxx  ttrraaiitteemmeennttss  ppaarr  ddeess  ssuubbssttaanncceess  dd’’oorriiggiinnee  bbiioollooggiiqquuee    nnoottaammmmeenntt  

dd’’oorriiggiinnee    vvééggééttaallee  ((WWOOMMEE  ,,11998855))    

  

IIll  eesstt  rreeccoonnnnuu  qquuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ppaarr  lleess    ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  

ddeemmeeuurree  jjuussqquu’’iiccii  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssooiinn  ddee  ssaannttéé  llee  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  aacccceessssiibbllee  eett  pplluuss  

aabboorrddaabbllee  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ..NNoottrree  ééttuuddee  ssee  lliimmiittee    àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  
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ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  uuttiilliissééeess  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddiieess    oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà  YYookkoo          

  

22..  GGEENNEERRAALLIITTEESS  SSUURR  LLEESS  MMAALLAADDIIEESS  OOTTOO--RRHHIINNOO--LLAARRYYNNGGOOLLOOGGIIQQUUEESS  

      

22..11..  DDééffiinniittiioonn  eett  iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiee    

  

LL’’oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiee  rreepprréésseennttee  uunnee  bbrraanncchhee    ddee  llaa  mmééddeecciinnee  

ssppéécciiaalliissééee    ddaannss  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  ll’’oorreeiillllee,,  dduu  nneezz,,    

ddee  llaa    ggoorrggee  eett  ddee  llaa  rrééggiioonn  ttêêttee  eett  ccoouu..  

  

LLeess  pprraattiicciieennss  ssoonntt  aappppeellééss  OOTTOO--RRHHIINNOO--LLAARRYYNNGGOOLLOOGGIISSTTEE..  CC’’eesstt  

aauussssii  uunnee  ssppéécciiaalliittéé  cclliinniiqquuee  ccoonndduuiittee  ppaarr  lleess  mmêêmmeess  llooiiss  qquuee  llaa  mmééddeecciinnee  

ggéénnéérraallee..  ((IIOONNEESSCCUURR  ,,11997755  iinn    UUMMUUBBYYEEYYII,,  11999944))..    EEllllee  ttoouucchhee  cciinnqq  ppaarrttiieess  dduu  ccoorrppss    

qquuii  ssoonntt  ::  

--  LLeess  ppaatthhoollooggiieess  ddee  ll’’oorreeiillllee..  

--  LLaa  rrhhiinnoollooggiiee  ::  ppaatthhoollooggiiee  dduu  nneezz  

--  LL’’œœssoopphhaaggiiee  ::  ppaatthhoollooggiiee  ddee  ll’’œœssoopphhaaggee  

--  LLaa    pphhaarryynnggoollooggiiee  ::  ppaatthhoollooggiiee  dduu  pphhaarryynnxx  

--  LLaa    llaarryynnggoollooggiiee  ::  ppaatthhoollooggiiee  dduu  llaarryynnxx..  

  

DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee  cclliinniiqquuee,,  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  mmaallaaddiieess    oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess  eesstt  oobblliiggaattooiirree    ppoouurr  lleess    mmééddeecciinneess  ddeess  aauuttrreess  ssppéécciiaalliittééss  ppoouurr  

ppoouuvvooiirr  eexxpplliicciitteerr  lleess  ccaauusseess  ddeess  cceerrttaaiinneess  iinnffeeccttiioonnss    qquuii  oonntt  ccoommmmee  oorriiggiinnee  lleess  

oorrggaanneess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  ((UUMMUUBBYYEEYYII,,  11999944))..        NNoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  lleess  

eexxeemmpplleess  ssuuiivvaannttss  ::  

      

aa))  EEnn  ppééddiiaattrriiee  ::  

  

LLeess  vvééggééttaattiioonnss  aaddéénnooïïddeess  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llee  rrhhiinnoopphhaarryynnxx    ssoonntt  uunn  

ppiivvoott  eesssseennttiieell  ccaarr,,  eelllleess  ssoonntt  llaa  ccaauussee  ddeess  mmuullttiipplleess  iinnffeeccttiioonnss  pprroovvooqquuééeess  ppaarr  llaa  

ssééccrrééttiioonn    ppuurruulleenntteess  ddeesscceennddaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  rrhhiinnoopphhaarryynnxx..  
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bb))  EEnn  mmééddeecciinnee    iinntteerrnnee  ::  

  

LLeess  pprroocceessssuuss  iinnffllaammmmaattooiirreess  ddee  llaa  mmuuqquueeuussee  ttrraacchhééoo--bbrroonncchhiittee  

((ttrraacchhééiittee,,  bbrroonncchhiittee)),,  lleess  ssuuppppuurraattiioonnss  ppuullmmoonnaaiirreess,,  llaa  ccoolliiqquuee,,  lleess  ccéépphhaallééeess  

ppeeuuvveenntt    aavvooiirr  ccoommmmee  ccaauussee  ll’’oobbssttrruuccttiioonn  nnaassaallee  eett  ll’’iinnffeeccttiioonn  rrhhiinnoo  ssiinnuussiieennnnee..  

  

33..  HHYYPPOOTTHHEESSEE  ::  

      

UUnnee  sseeuullee  hhyyppootthhèèssee  aa  ééttéé  ffoorrmmuullééee  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ccee  ttrraavvaaiill  ::  EEnn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ddiivveerrss  hhaabbiittaattss  rreettrroouuvvééss  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee  ffoorreessttiièèrree  ddee  YYOOKKOO,,  

lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  ttrraaiittaanntt  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  ssoonntt  pplluuss  

aabboonnddaanntteess  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  ccuullttiivvééss    qquuee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  hhaabbiittaattss..  

  

44..  BBUUTTSS  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

  

NNoottrree  ééttuuddee  vviissee  àà  ::  

--  IIddeennttiiffiieerr  lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess    uuttiilliissééeess  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddiieess  

oottoo  ––  rrhhiinnoo  ––  llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà  YYOOKKOO..    

--  DDéétteerrmmiinneerr  lleess  oorrggaanneess  uuttiilliissééss,,  lleeuurrss  ttyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  eett    bbiioollooggiiqquueess,,  

lleeuurrss  mmooddeess  ddee  pprreessccrriippttiioonn  eett  lleeuurrss    ddiissttrriibbuuttiioonnss  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquueess..  

  

55..  IINNTTEERREETTSS    DDUU    TTRRAAVVAAIILL  ::  

    

CCee  ttrraavvaaiill    aa  ppoouurr  iinnttéérrêêtt  ::  

--  LLaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  ppaarr  lleess  ppllaanntteess  cchheezz  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee    

YYOOKKOO..  

--  LLaa    ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  fflloorree    mmééddiicciinnaallee  ddee  YYOOKKOO..  

--  CCee  ttrraavvaaiill  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  uuttiillee  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ppaarr  ccoonnvviiccttiioonn  pprrééffèèrree  

uuttiilliisseerr  lleess  rreemmèèddeess  nnaattuurreellss..  
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66..  TTRRAAVVAAUUXX  AANNTTEERRIIEEUURRSS  ::  

  

PPlluussiieeuurrss  ttrraavvaauuxx    aannttéérriieeuurrss  ssuurr  lleess  ppllaanntteess    mmééddiicciinnaalleess  ssoonntt  ddééjjàà  

rrééaalliissééss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr    qquueellqquueess  uunnss  ::  

--  AATTAAHHOOLLOO    ((eenn    11998888))    aa  ffaaiitt  uunnee  ééttuuddee    ssuurr  lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  ddee  BBUUTTAA  

--  LLOOMMBBAA    ((eenn  11998888))    aa  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  ccuullttiivvééeess  àà    KKiissaannggaannii..    

--  BBAATTOOKKOO  ((eenn  11998899))    aa  ccoonnttrriibbuuéé    àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess    uuttiilliissééeess  ddaannss  lleess  

pprraattiiqquueess  mmééddiicciinnaalleess,,  ppaarraammééddiicciinnaalleess,,  eett  ppaarraappssyycchhoollooggiiqquueess  ddee  

BBAAMMBBOOLLEE..  

--  LLOOMMBBAA  ((eenn  11999900))  aa  ééttuuddiiéé  lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  

YYAANNGGAAMMBBII..  

--  BBAAMMBBUUKKAA    ((eenn  11999911))      aa  ffaaiitt  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dd’’hhééppaattiittee    ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  

KKiissaannggaannii  

--  UUMMUUBBYYEEYYII    ((eenn  11999944))    aa  ffaaiitt  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  uuttiilliissééeess  ddaannss    llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddiieess    oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà    KKiissaannggaannii    

--  LLOOKKOOKKAA  ((eenn  22000022))    ss’’eesstt  llaannccéé  ddaannss  ll’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  ppllaanntteess    mmééddiicciinnaalleess  

uuttiilliissééeess  ppoouurr  ssooiiggnneerr  llaa  ccaattaarraaccttee  àà    KKiissaannggaannii..  

--  IIBBOOFFAA  ((eenn    22000099))    aa  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llaa  sspplléénnoommééggaalliiee  ppaarr  lleess  KKuummuu  ddee  

YYOOKKOO  

  

77..  RRAAPPPPEELL  AANNAATTOOMMIIQQUUEE  EETT  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIIQQUUEE  SSUURR  LLEESS  OORRGGAANNEESS  OOTTOO--RRHHIINNOO--

LLAARRYYNNGGOOLLOOGGIIQQUUEESS  

  

DDaannss  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss    ddoonnnnoonnss  uunn    bbrreeff  rraappppeell  aannaattoommiiqquuee  eett  

pphhyyssiioollooggiiqquuee  ddeess  oorrggaanneess    oottoo  ––  rrhhiinnoo  ––  llaarryynnggoollooggiiqquueess  ;;  llaa  ssyymmppttoommaattoollooggiiee  aaiinnssii  

qquuee  lleess  pprriinncciippaalleess  ppaatthhoollooggiieess    sseelloonn  IIOONNEESSCCUURR,,  11997755  cciittéé  ppaarr  UUMMUUBBYYEEYYII  ((11999944))  

  

77..11..  LL’’oorreeiillllee..  

  

AAnnaattoommiiee  ::  LL’’oorreeiillllee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ttrrooiiss  ppaarrttiieess  qquuii  ssoonntt  ::  

--  LL’’oorreeiillllee  eexxtteerrnnee  qquuii  ccoommpprreenndd  llee  ppaavviilllloonn,,  llee  ccoonndduuiitt  aauuddiittiiff  eexxtteerrnnee  eett  llee  

ttyymmppaann..  
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--  LL’’oorreeiillllee    mmooyyeennnnee  qquuii  ccoommppoorrttee  ttrrooiiss  oosssseelleettss  ::  llee  mmaarrtteeaauu,,  ll’’eenncclluummee  eett  

ll’’ééttrriieerr..  

--  LL’’oorreeiillllee  iinntteerrnnee  qquuii  ccoommpprreenndd  lleess  ccaannaauuxx    sseemmii--cciirrccuullaaiirreess,,  ll’’uuttrriiccuullee,,  eett  llee  

ccaannaall  ccoocchhllééaaiirree  ((ccoocchhllééee))..  UUPPOOKKII  ((22000044))..  

  

PPhhyyssiioollooggiiee  ::  LL’’oorreeiillllee    jjoouuee  ddeeuuxx  ffoonnccttiioonnss  ::  

--  FFoonnccttiioonn  aauuddiittiivvee  eett  ffoonnccttiioonn    dd’’ééqquuiilliibbrree..  

--  FFoonnccttiioonn  aauuddiittiivvee  ::  ll’’oorreeiillllee  hhuummaaiinnee  ppeerrççooiitt  lleess  oonnddeess  ssoonnoorreess    ccoommpprriisseess  

eennttrree  1166..000000  eett    2200..000000  vviibbrraattiioonnss  ppaarr  sseeccoonnddee..  CCeess  oonnddeess  ssoonnoorreess  ssoonntt  

ccaappttééeess    ppaarr  ll’’oorrggaannee    ddee  ccoorrttii..  

--  FFoonnccttiioonn    dd’’ééqquuiilliibbrree  ::  ss’’eeffffeeccttuuee  ppaarr  ll’’oorrggaannee  sseennssoorriieell  ssiittuuéé  aauu    nniivveeaauu  ddee    

llaabbyyrriinntthhee  vveessttiibbuullaaiirree  ((ccaannaall  sseemmii--cciirrccuullaaiirree,,  ll’’uuttrriiccuullee  eett  llee  ssaaccccuullee))..    

  

SSyymmppttoommaattoollooggiiee  ::  NNoouuss  aavvoonnss  lleess  ddiifffféérreennttss  ssyymmppttôômmeess    pprréésseennttééss    lloorrss      ddeess  

aaffffeeccttiioonnss    ddee  ll’’oorreeiillllee  ::  

  

LL’’oottaallggiiee  ::  ddoouulleeuurr  llooccaalliissééee  aauu  nniivveeaauu    ddee  ll’’oorreeiillllee  mmaaiiss  nnoonn  pprroovvooqquuééee  ppaarr  uunnee  

aaffffeeccttiioonn    pprroopprree  àà  ll’’oorreeiillllee..  

  

LL’’oottooddyynniiee  ::  ddoouulleeuurr  pprroopprree  aauuxx  oorreeiilllleess  

  

LL’’hhéémmiiccrrâânniiee  ::  ddoouulleeuurr  ssiittuuééee    vvaagguueemmeenntt  àà  llaa  mmooiittiiéé  ggaauucchhee  oouu  ddrrooiittee  dduu  ccrrâânnee  

--  LLeess  vveerrttiiggeess    

--  LLaa  ppaarraallyyssiiee  ffaacciiaallee  

--  LL’’ootthhoorrééee  ::  ééccoouulleemmeenntt  ddee  ll’’oorreeiillllee    

--  LLeess  bboouurrddoonnnneemmeennttss  

--  LLaa  ssuurrddiittéé    oouu  HHyyppooaaccoouussiiee  ::  ppeerrttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  aacccceennttuuéé  ddee  ll’’aauuddiittiioonn..  

  

PPaatthhoollooggiiee  ::  lleess  mmaallaaddiieess  ddee  ll’’oorreeiillllee  ssoonntt  ::  

  

LLeess  ccoorrppss  ééttrraannggeerrss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnttrriinnssèèqquueess  oouu    eexxttrriinnssèèqquueess  

oonn  ddiissttiinngguuee  llee  bboouucchhoonn  ddee  ccéérruummeenn,,  llee  bboouucchhoonn  ééppiiddeerrmmiiqquuee,,  llee  ffuurroonnccllee  dduu  

ccoonndduuiitt  aauuddiittiiff    eexxtteerrnnee,,  ll’’oottiittee  eexxtteerrnnee  ddiiffffuussee,,  ll’’oottiittee  mmyyccoottiiqquuee,,  llee  ppéérriicchhoonnddrree,,  

llee  ttrraauummaattiissmmee  dd’’oorreeiillllee  eexxtteerrnnee..  
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--  LL’’oottiittee  mmooyyeennnnee  

--  LLaa  ssuurrddiittéé  ::  ppeerrttee  pprroonnoonnccééee  ddee  ll’’oouuïïee..  

    

77..22..    LLee    nneezz                                

  

AAnnaattoommiiee  ::  llee  nneezz    eesstt  llaa  ppaarrttiiee  ddee  ll’’eennttrrééee  ddee  ll’’aaiirr    rreessppiirréé..  IIll  aa  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  

ppyyrraammiiddee  ttrriiaanngguullaaiirree  mmééddiiaannee    ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  dduu  mmaassssiiff  ffaacciiaall  ;;  iill  eesstt  llee  pprreemmiieerr  

ccoonnttaacctt  eennttrree  llee  mmiilliieeuu  eexxtteerrnnee..    

  

IIll  eesstt  ssiittuuéé  aauu  ddeessssuuss  ddee  ll’’ééttaaggee    mmooyyeenn  àà  llaa  bbaassee  dduu  ccrrâânnee  eett  ddee  

ccaavviittéé  bbuuccccaallee  IIll    ccoommpprreenndd  ::  llaa  ppyyrraammiiddee  nnaassaallee,,  lleess    nnaassaalleess    eett  lleess  ccaavviittééss  

aacccceessssooiirreess  ddeess    ffoosssseess  nnaassaalleess  oouu  ssiinnuuss  ppaarraa  bbaassaall..  

  

PPhhyyssiioollooggiiee  ::  LLeess  ffoosssseess  nnaassaalleess  eett  lleess  ssiinnuuss  oonntt  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt    ddaannss  llaa  

rreessppiirraattiioonn,,  ll’’oollffaaccttiioonn  eett  ccoommmmee  ccaavviittéé  ddee  rrééssoonnaannccee  aaiinnssii  qquuee  llaa  pphhoonnaattiioonn..  

  

FFoonnccttiioonn  RReessppiirraattooiirree  ::  ddaannss  llaa  rreessppiirraattiioonn  nnaassaallee,,  llee  ccoouurraanntt  iinnssppiirraattooiirree  ss’’ééllèèvvee    

vveerrttiiccaalleemmeenntt  dduu  vveessttiibbuullee    ppoouurr  ss’’iinncclliinneerr  vveerrss  llee  mmééaatt  mmooyyeenn,,  ppuuiiss  ddeesscceenndd  ddaannss  

llee  pphhaarryynnxx,,  ll’’aaiirr  ss’’éécchhaauuffffee,,  ss’’hhuummiiddiiffiiee  eett  ssee  ddéébbaarrrraassssee  ddeess  ggeerrmmeess    mmiiccrroobbiieennss  

((ppoouuvvooiirr  ssttéérriilliissaatteeuurr    ddee  ll’’aaiirr  ddee  nneezz))..  

  

FFoonnccttiioonn  oollffaaccttiivvee  ::  LLaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ooddeeuurrss  ssee  ffaaiitt  ppaarr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  

rreessppiirraattooiirreess    aammpplleess    eett  eenn  rrééppééttiittiioonn..  

  

EEllllee  ssee  ddéérroouullee  aaiinnssii  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaiirr  rreessppiirréé  ttoouucchhee  llaa  zzoonnee  

oollffaaccttiivvee  aauu  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  ddeess  ffoosssseess  nnaassaallee,,  lleess  ppaarrttiiccuulleess  ooddoorriiffèèrree    ppoorrttééeess  

ppaarr  llee  ccoouurraanntt  aaéérriieenn    pprroodduuiissaanntt  ll’’eexxcciittaattiioonn    ddeess  cceelllluulleess  nneerrvveeuusseess    ddee  llaa  ttaacchhee  

oollffaaccttiivvee,,  ll’’eexxcciittaattiioonn  ssee  ttrraannssmmeett  ppaarr  llee  bbuullbbee  oollffaaccttiiff  eett  lleess    oollffaaccttiivvee  aauu  nniivveeaauu  

ddeess  cceennttrree  ccoonnttrriiccaauuxx  ddee  llaa  cciirrccoonnvvoolluuttiioonn  ddeess  ccaalllleeuuxx  eett  ddee  llaa  cciirrccoonnvvoolluuttiioonn  

hhiippppooccaammppee..  

  

FFoonnccttiioonn  rrééssoonnaattooiirree  ::  LLeess  ffoosssseess  nnaassaalleess  eett  lleess  ssiinnuuss  sseerrvveenntt  ddee  ccaavviittééss  ddee  

rrééssoonnaannccee,,  ll’’aaiirr  qquu’’iillss    ccoonnttiieennnneenntt  ffaaiitt  aauuggmmeenntteerr  llaa  ssoonnoorriittéé  ddee  llaa  vvooiixx  eenn  lluuii  

iimmpprriimmaanntt  uunn  ttiimmbbrree  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee..  
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SSyymmppttoommaattoollooggiiee  ::  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ssyymmppttôômmeess    pprréésseennttééss  lloorrss  dd’’uunnee  aaffffeeccttaattiioonn  

dduu  nneezz  eett    ddeess  sseess  ccaavviittééss    ssoonntt  ::  

--  OObbssttrruuccttiioonn  nnaassaallee  eennttrraaîînnaanntt    uunnee  eennttrree    oouuvveerrttuurree  ddee  llaa    bboouucchhee  ddee  

mmaallaaddeess..  

--  DDoouulleeuurrss      ffrroonnttaalleess  ccoorrrreessppoonnddeenntt  aauuxx  ssiinnuuss..  

--  RRhhiinnoorrrrhhééee  

--  EEtteerrnnuueemmeenntt  

--  CCéépphhaallééee  

--  HHyyppooaaccoouussiieess  bbiillaattéérraalleess  

--  SSeennssaattiioonn  ddee  ffrriissssoonnnneemmeenntt,,  ccoouurrbbaattuurree..  

  

PPaatthhoollooggiiee  ::  lleess  ddiivveerrsseess  mmaallaaddiieess  qquuii  ttoouucchheenntt  llee  nneezz  eett  sseess  ccaavviittééss  ssoonntt  ::  

--  TTuummeeuurr  ddee  ffoosssseess  nnaassaalleess  ;;  

--  ccaanncceerrss  ddeess  ffoosssseess  nnaassaalleess  ;;  

--  SSiinnuussiitteess  ;;  

--  RRhhiinniitteess  ;;  

--  TTrraauummaattiissmmee  dduu  nneezz  ;;  

--  MMaallffoorrmmaattiioonn  nnaassaallee  ;;  

--  AAlllleerrggiieess  rrhhiinnoo--ssiinnuussiieennnneess..  

  

77..33..  LL’’œœssoopphhaaggee  

  

AAnnaattoommiiee  ::  ll’’œœssoopphhaaggee  eesstt  uunn  ccoonndduuiitt  mmeemmbbrraanneeuuxx  ddee  2255    àà    2277    ccmm  qquuii  rreelliiee  

ll’’hhyyppoopphhaarryynnxx  àà    ll’’eessttoommaacc..  

  

IIll  ccoommpprreenndd  ttrrooiiss  ppaarrttiieess  qquuii    ssoonntt  ::  

--  LLaa  ppoorrttiioonn  ssuuppéérriieeuurree  qquuii  lloonnggee    llaa  ccoolloonnnnee  vveerrttéébbrraallee  ;;  

--  LLaa  ppoorrttiioonn  mmooyyeennnnee  ;;  

--  LLaa  ppoorrttiioonn  iinnfféérriieeuurree  qquuii  ffaaiissaanntt    ffoonnccttiioonn  aavveecc  ll’’eessttoommaacc  ppaarr  llee  ccaarrddiiaa..  

  

PPhhyyssiioollooggiiee  ::  DDaannss  ll’’œœssoopphhaaggee  ssee  ddéérroouullee  llee  ttrrooiissiièèmmee  tteemmppss  ddee  llaa  ddéégglluuttiittiioonn  oouu    

llee  bbooll  aalliimmeennttaaiirree  ppaassssee  ppaarr  llee  pphhaarryynnxx  àà  ll’’eessttoommaacc..  

  

INTRODUCTION 



 
 

 
8 

 

SSyymmppttoommaattoollooggiiee  ::  

--  LLeess  ssyymmppttôômmeess  pprréésseennttééss  lloorrss  dd’’uunnee  aaffffeeccttiioonn  ddee  ll’’œœssoopphhaaggee  ssoonntt  ::  

--  LLaa  ddyysspphhaaggiiee..  

--  LLaa  ssaalliivvaattiioonn  eexxaaggéérrééee  

--  LLaa  ddoouulleeuurr    rreeccttoo  sstteerrnnaall  qquuii  iirrrraaddiiee  vveerrss  llee  ddooss  eett  qquuii    aauuggmmeennttee  aavveecc  llaa  

ddéégglluuttiittiioonn..  

--  LLaa  rréégguurrggiittaattiioonn    eett  lleess  vvoommiisssseemmeennttss  

--  LLaa  sseennssaattiioonn  ddee  bbrrûûlluurreess  rreeccttrroosstteerrnnaalleess  

  

PPaatthhoollooggiiee  ::  LLeess  mmaallaaddiieess  ddee  ll’’œœssoopphhaaggee  ssoonntt  ::  

--  LLeess  ccoorrppss  ééttrraannggeerrss  qquuii  ssoonntt    ddee  ll’’ooeesspphhaaggeess  ssoonntt  ssoouuvveenntt    aacccciiddeenntteellss  

--  LLeess  ttuummeeuurrss  ddee  ll’’œœssoopphhaaggee  

--  LLeess  œœssoopphhaaggiitteess  ppoosstt  ––ccaauussttiiqquuee  aaiigguueess  ((PPoottaassssee,,  SSoouuddee  ……))    

--  LLeess  ccoorrppss  ééttrraannggeerrss  ttrraacchhééoo--bbrroonncchhiitteess..  

  

77..44..  LLee  PPhhaarryynnxx  

  

AAnnaattoommiiee  ::    

LLee  pphhaarryynnxx  eesstt  uunn  ccaarrrreeffoouurr  aaéérrooddiiggeessttiiff,,  iill  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ::  

--  RRhhiinnoopphhaarryynnxx  oouu  ccaavvuumm  

--  LL’’oorroopphhaarryynnxx    oouu  bbuuccccoo  pphhaarryynnxx  

--  LL’’hhyyppoopphhaarryynnxx  oouu  llaarryynnggoopphhaarryynnxx  

  

PPhhyyssiioollooggiiee  ::  llee  pphhaarryynnxx    jjoouuee    uunn  rrôôllee  ddaannss  llaa  ddéégglluuttiittiioonn,,  llaa  rreessppiirraattiioonn  eett  llaa  

pphhoonnaattiioonn..  

  

FFoonnccttiioonn  ddaannss  llaa  ddéégglluuttiittiioonn  ::  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  bbooll    aalliimmeennttaaiirree  àà  ttrraavveerrss  llee  

pphhaarryynnxx  ssee  ffaaiitt    àà  ttrrèèss  ggrraannddee  vviitteessssee  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  ddee  sseeccoonnddee  eenn  cciinnqq    

mmoouuvveemmeennttss  ::  llaa  pprroojjeeccttiioonn    ddee  llaa  bbaassee  ddee  llaa  llaanngguuee,,  ll’’éélléévvaattiioonn  dduu  pphhaarryynnxx,,  

ll’’aaccttiioonn  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  sspphhiinncctteerr  pphhaarryynnggoo  œœssoopphhaaggiieenn  

eett  llaa  ffeerrmmeettuurree..  

  

FFoonnccttiioonn  rreessppiirraattooiirree  ::  LL’’aaiirr  ppéénnèèttrree  ddaannss  llee  nneezz  eett  ttrroouuvvee  ssuucccceessssiivveemmeenntt    llee  

rrhhiinnoopphhaarryynnxx,,  ll’’hhyyppoopphhaarryynnxx  eett  llee  llaarryynnxx..  
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FFoonnccttiioonn    ddaannss  llaa  pphhoonnaattiioonn  ::  LLee  pphhaarryynnxx  ssee  ccoommppoorrttee  ccoommmmee  uunnee  ccaavviittéé  ddee  

rrééssoonnaannccee  

SSyymmppttoommaattoollooggiiee  ::  LLeess  ssyymmppttôômmeess  pprréésseennttééss  lloorrss  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  dduu  pphhaarryynnxx  ssoonntt  ::    

--  TToouuxx  rreebbeellllee  

--  ddéégglluuttiittiioonn  ddoouulloouurreeuussee    ddee  llaa  ssaalliivvee    

--  CCéépphhaallééee  

--  SSeennssaattiioonn  ddee  ggoonnfflleemmeenntt  

--  SSeennssaattiioonn  ddee  sséécchheerreessssee  eett  ddee  bbrrûûlluurree  aauu  nniivveeaauu  ddee  pphhaarryynnxx..  

--  DDoouulleeuurr  ssoouurrddee  bbiillaattéérraallee  

--  FFrriissssoonn  

--  FFiièèvvrree  

--  GGèènnee    àà  llaa  ddéégglluuttiittiioonn      

  

PPaatthhoollooggiiee  ::  lleess  mmaallaaddiieess  dduu  pphhaarryynnxx  ssoonntt  ::  

--  LLeess  aannggiinneess  ssppéécciiffiiqquueess    

--  LLeess  aannggiinneess  ddaannss  lleess  mmaallaaddiieess  dduu  ssaanngg  

--  PPhhaarryynnggiittee  aaiigguuee    

--  AAddéénnooïïddiittee  aaiigguuee  

--  AAnnggiinneess  aaiigguueess  ::  iinnffllaammmmaattiioonn  aaiigguuee  ddee  llaa  mmuuqquueeuussee    pphhaarryynnggéé    qquuii  ssoonntt  ddee    

pplluussiieeuurrss  ssoorrtteess..  

--  LLeess  ccoommpplliiccaattiioonnss  ssuuppppuurraattiivveess  aammyyggddaalliieennnneess..  

  

77..55..  LLee  llaarryynnxx  ::  

  

AAnnaattoommiiee  ::  LLee  llaarryynnxx    eesstt  llee  sseeggmmeenntt  ddeess  vvooiieess  aaéérriieennnneess  qquuii  eesstt  iinntteerrppoosséé    eennttrree  

llee  pphhaarryynnxx  eenn  hhaauutt  eett  ttrraacchhééee  eenn  bbaass,,  iill  eesstt  ssiittuuéé  aauu  nniivveeaauu  ddee  ddeerrnniièèrreess  vveerrttèèbbrreess  

cceerrvviiccaalleess..  

  

IIll  ccoommpprreenndd    33    rrééggiioonnss  ::  LLaa  gglloottttee,,  llaa  ssuuss  gglloottttee  oouu  vveessttiibbuullee  eett    llaa  rrééggiioonn  ssuuss  ––

gglloottttiiqquuee..  

  

PPhhyyssiioollooggiiee  ::  LLee  llaarryynnxx    jjoouuee  ddeeuuxx  rrôôlleess  iimmppoorrttaanntt    ddaannss  llaa  rreessppiirraattiioonn  eett  ddaannss  llaa  

pphhoonnaattiioonn..  
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RRôôllee  pphhoonnaattooiirree  ::  ssee    ffaaiitt  eenn  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  dd’’aabboorrdd    ppaarr  vviibbrraattiioonn  ddeess  ccoorrddeess  

vvooccaalleess,,  eennssuuiittee  ppaarr  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssoonnss    ppaarr  ll’’ééttaaggee  ddeess  ssoonnss    gglloottttiiqquuee  dduu  llaarryynnxx  

eett  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  rrééssoonnaatteeuurrss..  

  

SSyymmppttoommaattoollooggiiee  ::  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ssyymmppttôômmeess  pprréésseennttééss  lloorrss  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  dduu  

llaarryynnxx  ssoonntt  ::  

--  TTrroouubblleess  rreessppiirraattooiirreess  

--  TTrroouubblleess  vvooccaauuxx  ((DDyysspphhoonniiee,,  aapphhoonniiee  ccoommppllèèttee))  

--  DDoouulleeuurrss  llaarryynnggééeess  

--  TTrroouubblleess  ttuussssiiggèènneess  ((ttoouuxx  aaccccoommppaaggnnééee  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  llaa  vvooiiee,,  ddeess  

cchhaattoouuiilllleemmeennttss  eett  ppiiccootteemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  llaarryynnxx))  

  

PPaatthhoollooggiiee  ::    

  

LLeess  mmaallaaddiieess  dduu  llaarryynnxx  ssoonntt  ::  

--  LLaarryynnggiitteess  aaiigguueess  ccaattaarrrrhhaalleess  ;;  

--  LLaarryynnggiittee  rroouuggeeoolliiqquuee  ;;  

--  LLaarryynnggiittee  cceeddeemmaatteeuussee  ;;  

--  LLaarryynnggiittee    ggrriippppaallee  ;;  

--  TTuummeeuurrss  dduu  llaarryynnxx  ((bbéénniiggnnee  oouu  ccaanncceerr))..  
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CChhaappiittrree  PPrreemmiieerr  ::  MMIILLIIEEUU  DD’’EETTUUDDEE  

  

II  ..11..    SSIITTUUAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

  

NNoottrree  ééttuuddee  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuééee  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee  ffoorreessttiièèrree  ddee  YYOOKKOO  qquuii  

eesstt  uunnee  pprroopprriiééttéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt    eett  ttoouurriissmmee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee    dduu  CCoonnggoo  ccrrééééee  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°  5522//  110044    dduu  2288    fféévvrriieerr    

11995599..  

  

EEllllee  eesstt  bbaaiiggnnééee  ppaarr  llaa  rriivviièèrree  YYOOKKOO    qquuii  llaa  ssuubbddiivviissee  eenn  ddeeuuxx  ppaarrttiieess    

ddoonntt  llee  bblloocc  nnoorrdd    aavveecc  33..  337700  hhaa    eett  bblloocc  ssuudd  aavveecc  33..660055  hhaa    ssooiitt  66..997755hhaa..  

  

EEllllee  eesstt  ddéélliimmiittééee  aauu  nnoorrdd  ppaarr  vviillllee  ddee    KKiissaannggaannii    eett  aauu  ssuudd  ppaarr  llaa    

rriivviièèrree  BBiiaarroo  qquuii  ffoorrmmee  uunnee  ddeemmii--bboouucchhee  eenn  ssuuiivvaanntt  cceettttee  ddiirreeccttiioonn  àà  ll’’oouueesstt  ppaarr  

vvooiiee  ffeerrrrééee  eett  llaa  rroouuttee  llee  lloonngg  ddee  llaaqquueellllee  eellllee  ss’’eenntteenndd  ddeess  ppooiinnttss  kkiilloommééttrriiqquueess  

ddee  2211àà  3388..  ((YYAANNGGUUNNGGII  ,,11999966))..  CCeettttee  rréésseerrvvee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  BBaakkuummuu  

MMAANNGGOONNGGOO,,  tteerrrriittooiirree  dd’’UUBBUUNNDDUU,,  ddiissttrriicctt  ddee  llaa  TTsshhooppoo  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  oorriieennttaallee..  

  

II..22..    CCLLIIMMAATT  

  

EEnn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  iirrrréégguullaarriittééss  ddaannss  llee  pprrééllèèvveemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  

cclliimmaattiiqquueess  ddee  llaa  rréésseerrvvee  eett  eenn  ssuuiivvaanntt  ssaa  ssiittuuaattiioonn  àà  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  KKiissaannggaannii,,  llaa  

rréésseerrvvee  àà  uunn  cclliimmaatt  cchhaauudd  eett  hhuummiiddee  dduu  ttyyppee  AAff  sseelloonn  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  KKööppppeenn..  

CC’’eesstt  uunn  cclliimmaatt  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  ffoorrêêtt  oommbbrroopphhiillee  oouu    iill  pplleeuutt  ttoouuttee  ll’’aannnnééee..  LLeess  

mmooyyeennnneess  aannnnuueelllleess  ddeess  pplluuiieess  ssoonntt  dd’’oorrddrree  ddee  11770000mmmm  eett  llaa  mmooyyeennnneess  aannnnuueelllleess  

ddee  tteemmppéérraattuurree    jjoouurrnnaalliièèrree  eesstt  ddee  2255°°  ((BBOOYYEEMMBBAA,,  22000077  iinn  IIBBOOFFAA,,  22000099))..  LLeess  

pplluuiieess  ssoonntt  rreeppaarrttiieess  iinnééggaalleemmeenntt  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee  eett  llaa  rrééggiioonn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  

qquu’’uunnee  ttrrèèss  ccoouurrttee  ppéérriiooddee  ssèècchhee  vveerrss  llee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  eett    ddee  jjuuiilllleett  àà  

AAooûûtt    ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  22mmiinniimmaa    ddee  pprréécciippiittaattiioonn    NNYYAAKKAABBWWAA  ((11998822))..  
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II..33  RREELLIIEEFF  EETT  SSOOLL  

  

LLaa  rréésseerrvvee  ffoorreessttiièèrree  ddee  YYOOKKOO  aa  uunn  ssooll  pprréésseennttaanntt  lleess  mmêêmmeess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  rreeccoonnnnuueess  aauuxx  ssoollss  ddee  llaa  ccuuvveettttee  cceennttrraallee    ccoonnggoollaaiissee..  CCee  ssooll  eesstt  

rroouuggee  ooccrree,,  ffeerrrraalliittiiqquuee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ttrrooppiiccaallee  ((LLOOMMBBAA,,22000077  cciittéé  ppaarr      

IIBBOOFFAA,,  22000099))..  LLaa  ccuuvveettttee  cceennttrraallee  ccoonnggoollaaiissee  ddoonntt  KKiissaannggaannii  eett  sseess  eennvviirroonnss    eenn  

ffoonntt  ppaarrttiieess  àà  ddeess  ssoollss  ccoonnssttiittuuééss  ddeess  rroocchheess  ssééddiimmeennttaaiirreess..    CCeess  ssoollss  ssoonntt  

ggéénnéérraalleemmeenntt  aacciiddeess  aavveecc  uunn  ppootteennttiieell  hhyyddrrooggèènnee    oosscciillllaanntt  aauuttoouurr  ddee  44  ,,55..    

((BBEENNEEDDIITTHHOO,,22000077  cciittéé  ppaarr  IIBBOOFFAA,,  22000099))..  

    

II..44..    VVEEGGEETTAATTIIOONN  

  

LLaa  vvééggééttaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiiee  nnoorrdd  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  ggrroouuppee  ddeess  ffoorrêêttss  

sseemmppeerrvviirreenntteess  àà  BBrraacchhyysstteeggiiaa  llaauurreennttiiii,,  àà  ll’’aalllliiaannccee  GGiillbbeerrttiioonnddeennddrroo  ;;  

SSccoorrooddoopphhlleeiioonn  àà  ll’’oorrddrree  ddee  GGiillbbeerrttiiooddeennddrreettaalliiaa  ddeewweevvrreeii  eett  àà  llaa  ccllaassssee  ddeess    

SSttrroommbboossiioo    ppaarriinnaarriieettaa..  

  

LLaa  ppaarrttiiee  ssuudd  ddee  llaa  rréésseerrvvee    aappppaarrttiieenntt  aauuxx  ttyyppeess  ddeess  ffoorrêêttss    sseemmii--  

ccaadduucciiffoolliiééss    àà  SSccoorrooddoopphheeuuss  zzeennkkeerrii,,  àà    ll’’aalllliiaannccee  XXyyssttiiggmmoo--  ssccoorrooddoopphhlleeiioonn,,  àà  

ll’’oorrddrree  ddee  PPiippttaaddeenniiaassttrroo  cceellttiiddeettaalliiaa    eett    àà  llaa  ccllaassssee  ddeess  SSttrroommbboossiioo    ppaarriinnaarriieettaa..    

((LLOOMMBBAA,,  22000077  cciittéé  ppaarr  IIBBOOFFAA,,22000099))..  

  

II..55..    AACCTTIIOONN    AANNTTHHRROOPPIIQQUUEE  

  

LL  aa    rréésseerrvvee  eesstt  ssoouummiissee  aauuxx    aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddeess  

vviillllaaggeess  ssiittuuééss  ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  KKiissaannggaannii--  UUBBUUNNDDUU..    OOnn  oobbsseerrvvee  aaiinnssii  ddeess  jjaacchhèèrreess  

eett  ddeess  ffoorrêêttss  sseeccoonnddaaiirreess  rréécceenntteess  llee  lloonngg  ddee  rroouuttee..  CCee  qquuii  pprréésseennttee  ddeess  ttrraacceess  

dd’’aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee..  CCeettttee  ppooppuullaattiioonn  ssaannss  aaccttiivviittééss  

rréémmuunnéérraattrriiccee  ppeerrmmaanneennttee,,    ttrroouuvvee  lleess  mmooyyeennnneess  ddee  ssuubbssttaannccee  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn    

dduu  ffoorrêêtt..  EEllllee  ppéénnèèttrree  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  ppoouurr  ccoouuppeerr  lleess  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee    eett  lleess  

ffeeuuiilllleess  ddee  MMaarraannttaacceeaaee,,  lleess  lliiaanneess,,  cchheerrcchhaanntt  lleess  ppllaanntteess  àà  uussaaggee  aalliimmeennttaaiirree  eett  

mmééddiicciinnaall,,  àà    rraammaasssseerr  lleess  cchhaammppiiggnnoonnss  eett  pprraattiiqquueerr  llaa  cchhaassssee..  
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CChhaappiittrree    DDeeuuxxiièèmmee  ::  MMAATTEERRIIEELL    EETT    MMEETTHHOODDEESS  

  

IIII..11..    MMAATTEERRIIEELL  ::  

  

IIII..11..11..  MMaattéérriieell    bbiioollooggiiqquuee  

  

AAuu  ccoouurrss    ddee  nnooss  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreecceennsséé  2299    ppllaanntteess  

mmééddiicciinnaalleess  qquuii  ccoommbbaatttteenntt    lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà  YYOOKKOO,,  eelllleess  

ccoonnssttiittuueenntt  nnoottrree  mmaattéérriieell  bbiioollooggiiqquuee..  

  

LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’hheerrbbiieerrss    sséécchhééss  ddéétteerrmmiinnééss  ssoonn  ccoonnsseerrvvééss  àà  

ll’’HHeerrbbaarriiuumm  ddee  llaa    FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  ddee    ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  KKiissaannggaannii,,  ssoouuss  llaa  

ccoolllleeccttiioonn      AANNAAGGWWEETTAALLIIBBEE  ((22001122))..  

  

IIII..11..22..  MMaattéérriieell    nnoonn  bbiioollooggiiqquuee  

  

DDaannss  nnoottrree  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  uunn  ccaahhiieerr  ddee    tteerrrraaiinn,,  uunn  ccaanniiff,,  

uunnee  pprreessssee  àà  bbooiiss  ddeess  ccaarrttoonnss,,  ddeess  ppaappiieerrss  jjoouurrnnaauuxx,,  uunn  ssttyylloo,,  uunn  ssaacc,,  uunnee  

jjaammbbiièèrree    eett  uunnee  ééttuuvvee  ppoouurr  sséécchheerr    lleess  éécchhaannttiilllloonnss..  

  

IIII..22..  MMEETTHHOODDEE  

  

IIII..22..11..  TTrraavvaauuxx    ssuurr  tteerrrraaiinn  ::  

  

EEnnqquuêêtteess  eetthhnnoobboottaanniiqquueess  ::  

  

PPaarr  ddeess  qquueessttiioonnss  rreepprriisseess  ccii--ddeessssoouuss,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeccuueeiillllii  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  rrééccoollttéé    ddeess  ppllaanntteess  mmoonnttééeess  ppaarr  ddeess  iinnffoorrmmaatteeuurrss  rriivveerraaiinnss  ddee  llaa  

rréésseerrvvee  ffoorreessttiièèrree    ddee    YYOOKKOO..  

  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééttaaiieenntt  ssooiitt  ddeess  gguuéérriisssseeuurrss  ssooiitt  ddeess  pprraattiicciieennss  ::  

11))  CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  lleess  ppllaanntteess  qquuii  ttrraaiitteenntt  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess  ??oouuii  oouu  nnoonn..  
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22))  SSii  oouuii  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  lleess  mmoonnttrreerr  ??  

33))  QQuueellss  ssoonntt  lleeuurrss  nnoommss  vveerrnnaaccuullaaiirreess  ??  

44))  QQuueell  eesstt  ll’’oorrggaannee  uuttiilliisséé  ppoouurr  cchhaaqquuee  ppllaannttee  ??  

55))  CCoommmmeenntt  pprrééppaarreerr--vvoouuss  cceess  rreemmèèddeess  ??  

66))  QQuueellllee  eesstt  llaa  ddoossee  pprreessccrriittee  aauuxx  mmaallaaddeess  ??  

77))  EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa      dd’’aauuttrreess    ppllaanntteess  qquuee  vvoouuss  mmééllaannggeezz    aavveecc  ??  

88))  QQuueell  eesstt  llee  mmooddee  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ??  

99))  QQuueell  eesstt  llaa  dduurrééee  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ??  

1100))  YY--aa--tt--iill  dd’’eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  dduuss  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccee  mmééddiiccaammeenntt  ??  SSii  oouuii  

lleessqquueellss  eett  ccoommmmeenntt  lleess  aattttéénnuueerr  ??  

1111))  PPeeuutt  ––oonn  ssiiggnnaalleerr  uunnee  ccoonnttrree  iinnddiiccaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  dduuee  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccee  

mmééddiiccaammeenntt  ??  

1122))  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  mmééddiiccaammeenntt  ??  

  

IIII..22..22    DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ttyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess,,  bbiioollooggiiqquueess  eett  dd’’hhaabbiittaattss  ::  

  

IIII..22..22..11..  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ttyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  ::  

  

EEllllee  ss’’eesstt  rrééaalliissééee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  aauu  llaabboorraattooiirree  ppaarr  ll’’uussaaggee  ddee  

ccaattaalloogguuee  iinnffoorrmmaattiisséé  ddee  LLEEJJOOLLYY  eett  aall,,  ((11998833))..  

  

CC’’eesstt  ll’’aassppeecctt    ggéénnéérraall  eett  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  ppllaannttee,,  oonn  ddiissttiinngguuee  ::  

PPllaanntteess  lliiggnneeuusseess  ::    

--  AArrbbrree  ((AA))  ::  ppllaannttee  àà  ttrroonncc  uunniiqquuee  rraammiiffiiéé  vveerrss  llee  ssoommmmeett  ;;  

--  AArrbbuussttee  ((aarrbb))  ::  PPllaannttee  àà  ttrroonncc  uunniiqquuee  rraammiiffiiéé  ddee  llaa  bbaassee  ;;  

--  LLiiaannee    ((LL))  ::  ppllaannttee  àà  ttiiggee  eennttiièèrreemmeenntt    vvoolluubbiillee  ;;    

--  PPllaanntteess  hheerrbbaaccééss    eett  ssoouuss  ––aarrbbuussttee..  

  

HHeerrbbeess  aannnnuueelllleess  ::  ssoonntt  ddeess  ppllaanntteess  ddoonntt  llee  ccyyccllee  vviittaall    ss’’aaccccoommpplliitt  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  

ssaaiissoonn  ddee  vvééggééttaattiioonn..  

  

HHeerrbbeess  vviivvaacceess  ((HHeerrbb  VViivv))  ::  ccee  ssoonntt  ddeess  ppllaanntteess  vviivvaanntt  pplluussiieeuurrss  ssaaiissoonnss  ddee  

vvééggééttaattiioonn  
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SSoouuss  aarrbbuussttee  ::  ppllaanntteess  lliiggnneeuusseess  àà  llaa  bbaassee  hheerrbbaaccééee  vveerrss  llee  ssoommmmeett  ssoouuss  ssoouucchhee  

lliiggnneeuussee..  ((KKaahhiinnddoo,,  11998866))  

  

IIII..22..22..22..  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ttyyppeess  bbiioollooggiiqquueess  

  

DD’’aapprrèèss    llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddeess  bboouurrggeeoonnss  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  

nniivveeaauu  dduu  ssooll..  

PPhhaannéérroopphhyytteess    ((PPhh))  ::  ppllaanntteess  lliiggnneeuusseess  ddoonntt  lleess  bboouurrggeeoonnss  ssoonntt  ssiittuueess  àà  pplluuss  ddee  

2255  àà  55OO  ccmm  aauu  ddeessssuuss  dduu  ssooll..  

LLeess  cchhaamméépphhyytteess  ((CChh))  ::  ppllaanntteess  ddoonntt  lleess  bboouurrggeeoonnss  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  ssoonntt  ssiittuuéé  aauu  

ddeessssuuss  dduu  nniivveeaauu    dduu  ssooll..  

LLeess  GGééoopphhyytteess((GG))  ::  ppllaanntteess  ddoonntt  lleess  bboouurrggeeoonnss    ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  

ssooll..  

LLeess  hheemmiiccrryyppttoopphhyytteess  ((hhmmccrr))  ::  oonntt  ddeess  bboouuggeeoonnss  ssiittuuéé  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssooll    eennttoouurrééss  

dd’’uunnee  rroosseettttee  ddeess    ffeeuuiilllleess  pprrootteeccttrriicceess,,  ll’’aappppaarreeiill  aaéérriieenn  ssee  ddeessssèècchhee  

ccoommppllèètteemmeenntt  ppeennddaanntt    llaa  mmaauuvvaaiissee  ssaaiissoonn..  

TThhéérroopphhyytteess  ((TThh))  ::  ppllaanntteess  ssuubbssiissttaanntt  sseeuulleemmeenntt  àà  ll’’ééttaatt  ddee  ggrraaiinneess  qquuii  

ccoonnssttiittuueenntt  lleess  bboouurrggeeoonnss  ppéérreennnniissaanntt  ddee  llaa  ppllaannttee..  

  

IIII..22..22..33..  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ttyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  ::  

  

EEllllee  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  nnoouuss  aavvoonnss  lleess  ccaattééggoorriieess,,  

ssuuiivvaanntteess  ::  

--  CCuullttiivvéé  ((CCuulltt..))  ;;  

--  SSééggééttaall  ((SSeegg))  ;;  

--  FFoorrêêtt  pprriimmaaiirree((FFOOPP))  ;;  

--  FFoorrêêtt    SSeeccoonnddaaiirree((FFOOSS))  ;;  

--  JJaacchhèèrree  aarrbbuussttiivvee  ((JJaa--aarrbb))  ;;  

--  JJaacchhèèrree  hheerrbbaaccééee  ((JJaa  hheerr))..  
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IIII..22..33..  TTrraavvaauuxx  aauu  llaabboorraattooiirree::  

  

IIII..22..33..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ppllaanntteess::  

  

LLeess  ppllaanntteess  rrééccoollttééeess  ééttaaiieenntt  iiddeennttiiffiiééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  àà  

ll’’HHeerrbbaarriiuumm  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess..  

  

NNoouuss  ssoommmmeess  sseerrvviiss  àà    vvéérriiffiieerr  ll’’oorrtthhooggrraapphhee  ddee  nnoommss    sscciieennttiiffiiqquueess    

ddeess  ppllaanntteess  ssuurr  llee  ccaattaalloogguuee  ddee  LLEEJJOOLLYY  eett  aall,,((  11998833))  ..eett  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  NNyyaakkaabbwwaa  

((11998822))..  

  

IIII..22..33..22..  DDéétteerrmmiinnaattiioonn    ddee  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  ::    

  

LLaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  ppllaanntteess  ééttuuddiiééeess  aa  ééttéé    

ffaacciilliittééee  ppaarr  llee  ccaattaalloogguuee  ddee  LLEEJJOOLLYY  eett  aall,,((11998833))  eett  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee    NNYYAAKKAABBWWAA  

((11998822))..  LLeess  ppllaanntteess  rrééccoollttééeess  aappppaarrttiieennnneenntt  aauuxx  éélléémmeennttss  ggééooggrraapphhiiqquueess  ccii--aapprrèèss..  

  

EEssppèècceess  àà  llaarrggee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ::  

--  PPaannttrrooppiiccaallee  ((PPaann))  ;;  

--  PPaallééoo  --ttrrooppiiccaallee  ((PPaallééoo))  ;;  

--  AAffrroo--AAmméérriiccaaiinnee    ((AAffrroo--aamm))..    

  

EEssppèècceess  ccoonnnnuueess  uunniiqquueemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  

--  AAffrroo  mmaallggaacchhee  ((AAffrroo--mmaallgg))    

--  AAffrroo  ttrrooppiiccaallee  ((AAffrroo--  ttrroopp))    

--  GGuuiinnééeennnnee  ((GGuuiinn))  

--  CCeennttrroo--  gguuiinnééeennnnee((CC--gguuiinn))  

  

EEssppèècceess  eennddéémmiiqquueess  dduu  CCoonnggoo  

--  CCoonnggoollaaiissee  ((CCoonnggoo))..  
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IIII..22..44..  TTeecchhnniiqquueess  mmééddiiccoo--pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  

  

IIII..22..44..11..  MMooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ::  

      

--  LLaa  DDééccooccttiioonn  ::  cc’’eesstt  uunnee  ooppéérraattiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee    àà  bboouuiilllliirr  lleess  ppllaanntteess    oouu  lleess  

oorrggaanneess  mmééddiicciinnaauuxx  ddeess  ppllaanntteess  ddaannss  uunnee  mmaarrmmiittee  dd’’eeaauu  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  

ddééccoottéé  LLOOMMBBAA((11999900))..  

--  LLaa  TTrriittuurraattiioonn  ::  ooppéérraattiioonn  ccoonnssiissttaanntt  àà  ddiivviisseerr  llaa  ddrroogguuee  ppaarr  pprreessssiioonn    

ccoonnttiinnuuee  ssee  ffaaiissaanntt  ppaarr  ééccrraasseemmeenntt  eennttrree  lleess  ddooiiggttss    ddee  llaa  mmaaiinn  ::          LLOOMMBBAA  

((11999900))    

--  LLee  RRaammoolllliisssseemmeenntt  ::  ooppéérraattiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee  àà    bbrrûûlleerr  lleess  ppllaanntteess  oouu  lleeuurrss  

ppaarrttiieess  ppoouurr  llee  rréédduuiirree  eenn  cceennddrreess  qquuii  ssoonntt  uuttiilliissééeess  ccoommmmee  rreemmèèddee    LLOOMMBBAA  

((11999900))    

--  UUssaaggeess  ddiirreeccttss  ::  ccoommpprreennnneenntt  dd’’aauuttrree  mmooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddiirreeccttee  tteellss  qquuee  

lleess  rrââppuurreess,,  llaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddeess  cciiggaarreetttteess  eett  ll’’eexxttrraaccttiioonn  dduu  jjuuss  ppaarr  

pprreessssaaggee  LLOOMMBBAA  ((11999900))..  

  

IIII..22..44..22..  MMooddee  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  ::  

  

NNoouuss  aavvoonnss  rreennccoonnttrréé  66  mmooddeess  ddee  pprreessccrriippttiioonn  qquuii  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  eenn  

ddeeuuxx  uussaaggeess  ::      

  

aa))  UUssaaggee  EExxtteerrnnee  

  

AApppplliiccaattiioonn  llooccaallee  ccoonnssiissttee  àà  ppllaacceerr  llee  mmééddiiccaammeenntt  ssuurr  ll’’oorrggaannee  oouu  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  

ddee  ll’’oorrggaannee  mmaallaaddee    LLOOMMBBAA  ((11999900))..      

  

IInnssttiillllaattiioonn  ::  qquuii    eesstt  ssooiitt  nnaassaallee  eett  aauurriiccuullaaiirree  ::  aaccttiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee    àà  vveerrsseerr  

ggoouuttttee  àà  ggoouuttttee  llee  mmééddiiccaammeenntt  ddaannss  lleess  oorreeiilllleess    oouu  ddaannss  llee  nneezz  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  

eennttoonnnnooiirr  eenn  ffeeuuiillllee  ddee  bbaannaanniieerr  ::  LLOOMMBBAA  ((11999900))..  
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bb))  UUssaaggee  IInntteerrnnee    

  

IInnggeessttiioonn  oorraallee  ::  aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  mmééddiiccaammeenntt  ppaarr  vvooiixx  oorraallee  ((ppeerr  ooss))  aauu  mmooyyeenn  

dd’’uunn  vveerrrree  àà  bbiièèrree,,  uunn  ggoobbeelleett,,  uunnee  ccuuiillllèèrree  àà  ssoouuppee  oouu  àà  ccaafféé    LLOOMMBBAA  ((11999900))  

--  FFuummeerr  ::  bbrrûûlleerr  uunn  ssttiicckk  eenn  aassppiirraanntt  llaa  ffuummééee  

--  SSuucccciioonn  ::  aassppiirreerr  aavveecc  llaa  bboouucchhee  uunnee  ssuubbssttaannccee  

--  GGaarrggaarriissmmee  ::  aaccttiioonn  ddee  rriinncceerr  llaa  bboouucchhee  eett  ll’’aarrrriièèrree  ––bboouucchhee  aavveecc  uunn  

mmééddiiccaammeenntt  lliiqquuiiddee  qquu’’oonn  yy  aaggiittee  eenn  ssaacchhaanntt  ll’’aaiirr..  

  

IIII..22..44..33..  MMooddee    ddee  TTrraaiitteemmeenntt  eett  PPoossoollooggiiee  

  

LLaa  nnoottiioonn  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  cceellllee  ddee  ppoossoollooggiiee  vvaarriieenntt  dd’’uunn  

ttrraaddiipprraattiicciieenn  àà  ll’’aauuttrree..  CC’’eesstt  dduu  ssaavvooiirr    ffaaiirree  ddeess    ttrraaddiipprraattiicciieennss  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  

ttrraannssmmiiss  ddee  ggéénnéérraattiioonn  eenn  ggéénnéérraattiioonn  ppaarr  lleeuurrss  ppaarreennttss..  

  

AA  cceess  ddeeuuxx  ssuujjeettss  ss’’aajjoouutteenntt  eennccoorree  oouu  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

ddee  rreemmèèddee    qquuii  nn’’eesstt  ppaass  bbiieenn  ddééffiinnii    ppaarr  lleess  pphhyyttootthhéérraappeeuutteess..  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  

pprreenndd  ffiinn  ppaarr  lleess  ppllaaiinntteess  dduu  mmaallaaddee  oouu  ddee  33  àà  77  jjoouurrss..  

  

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ppoossoollooggiiee,,  iillss  uuttiilliisseenntt  ssoouuvveenntt  lleess  qquuaannttiittééss  

ssuuiivvaanntteess  ::  UUnn  vveerrrree  àà  bbiièèrree,,  uunnee  ccuuiillllèèrree  àà  ssoouuppee    oouu  àà  ccaafféé  oouu  qquueellqquuee  ggoouuttttee  uunnee  

àà  ttrrooiiss  ffooiiss  ppaarr  jjoouurr,,  ssaannss  oouubblliieerr  qquuee  llaa  ppoossoollooggiiee  aaddmmiinniissttrrééee  ppaarr  lleess  ttrraaddii--

tthhéérraappeeuutteess  eesstt  ffoonnccttiioonn  dd’’ââggee  eett  ddee  ll’’ééttaatt  dduu  ppaattiieenntt..  

  

IIII..33..  EEFFFFEETTSS  SSEECCOONNDDAAIIRREESS  ::    

  

CCeerrttaaiinneess  ppllaanntteess    uuttiilliissééeess  eenn  ffoorrtteess  ddoosseess,,  ppeeuuvveenntt  ccaauusseerr  ddeess  

eeffffeettss  SSeeccoonnddaaiirreess  nnoouuss  aavvoonnss  ttrroouuvvéé  ddeeuuxx  eessppèècceess  qquuii  ccaauusseenntt  ddeess  eeffffeettss  

sseeccoonnddaaiirreess..  
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CChhaappiittrree    TTrrooiissiièèmmee  ::  RREESSUULLTTAATTSS  

  

AAuu  ccoouurrss  ddee  nnooss  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreecceennsséé  2299  ppllaanntteess    

uuttiilliissééeess  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà  YYookkoo,,  rrééuunniieess  eenn  

2200  ffaammiilllleess  eett  2299  ggeennrreess..  

  

NNoouuss  ddoonnnnoonnss  ll’’oorrddrree  aallpphhaabbééttiiqquuee    ddeess  ffaammiilllleess,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  

eessppèèccee,,  ssoonn  ttyyppee  mmoorrpphhoollooggiiqquuee,,  ssoonn  ttyyppee  bbiioollooggiiqquuee  eett  ssoonn  ttyyppee  dd’’hhaabbiittaatt,,  ssaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee,,  ssoonn  nnoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree((NNVV)),,  ssoonn  oorrggaannee  uuttiilliisséé((OOUU)),,  

ssoonn  uussaaggee,,  ssaa  pprrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett    ppoossoollooggiiee  ;;  nnoouuss  mmaarrqquuoonnss  qquueellqquueess  

ccoonnssééqquueenncceess..  

  

II..  AANNAACCAARRDDIIAACCEEAAEE  

11  SSppoonnddiiaass  ccyytthheerreeaa..    SSoonnnneerr  

AA..  MMsspphh..  CCuulltt..  PPaall..  

NN..VV==  MMaaggoommbbaa  ((SSwwaahhiillii))  

OO..UU==JJeeuunnee  ffeeuuiilllleess  

UUssaaggee==  ccoonnttrree  llaa  ttoouuxx    

  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  

--  FFaaiirree  uunn  ddééccooccttéé  ddee  1166  àà  2266  jjeeuunneess  ffeeuuiilllleess  ddaannss  ddeeuuxx  lliittrreess  dd’’eeaauu..  

--  LLaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  eett  aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  llaa  vvooiiee  oorraallee  uunn  vveerrrree  àà  bbiièèrree  ttrrooiiss  ffooiiss  

ppaarr  jjoouurr  cchheezz  ll’’aadduullttee  eett  eennffaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttoouuxx..  

DDuurrééee  ::  IInnddéétteerrmmiinnééee  

  

IIII..  AAPPOOCCYYNNAACCEEAAEE  

22  RRaauuvvoollffiiaa  vvoommiittaarriiaa  AAffzzeell  

aarrbb..  MMccpphh..  JJaa  aarrbb..  GGuuiinn..    

NNVV==  NNggaannddii  ((kkuummuu))  uussuusswwee((ttooppookkee))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee::  ccoonnttrree  llaa  ttoouuxx  eett  lleess  aannggiinneess  
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PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  

--  FFaaiirree  uunn  ddééccooccttéé  ddee  88  àà  99  ffeeuuiilllleess  ddaannss  11  lliittrree  dd’’eeaauu,,    

--  LLaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  llaa  vvooiiee  oorraallee,,  ddeemmii  vveerrrree  llee  mmaattiinn,,  àà  

mmiiddii  eett  llee  ssooiirr  ;;  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aammpplleeuurr..  

  

IIIIII..  AARREECCAACCEEAAEE  

33  EErreemmoossppaatthhaa  hhaauulllleevviilllleeaannaa..  DDee  wwiilldd..  

LLiiaann..PPhhggrr..FFOOSS..CCoonnggoo  

NNVV==MMbboobbii((kkuummuu))  

OOUU==TTiiggee  

UUssaaggee==CCoonnttrree  lleess  aannggiinneess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooiiee  eett  ppoossoollooggiiee  ::  

LLaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddee  cciiggaarreettttee  ppeennddaanntt  77  jjoouurrss  mmaattiinn  eett  ssooiirr  

  

IIVV..  AASSTTEERRAACCEEAAEE  

44  AAggeerraattuumm  ccoonnyyzzooiiddeess  LL..  

HHeerrbb  aann..  TTsscc..  SSéégg..  PPaann  

NNVV==YYaayyiibboottiiaa((ttooppookkee))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  dd’’oorreeiillllee..  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::    FFaaiirree  llaa  ttrriittuurraattiioonn  ddee  44  àà  66  ffeeuuiilllleess  

ppuuiiss  ffaaiirree  ll’’iinnssttiillllaattiioonn  ddee  22  ggoouutttteess  ppaarr  oorreeiillllee  cchheezz  ll’’eennffaanntt  aauussssii  bbiieenn  qquuee  cchheezz  

ll’’aadduullttee  ppeennddaanntt  33  jjoouurrss  ((mmaattiinn  eett  ssooiirr))..  

  

VV..  CCAARRIICCAACCEEAAEE  

55..CCaarriiccaa  ppaappaayyaa..  LL..  

aarrbb..  MMccpphh..CCuulltt..  PPaann  

NNVV==  ppaaiippaaii  ((sswwaahhiillii))  

OOUU==FFrruuiitt  

UUssaaggee  ::  CCoonnttrree  llaa  tteeiiggnnee  ttoonnddaannttee  dd’’oorreeiillllee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  ll’’uussaaggee  ddiirreecctt  dduu  llaatteexx  rrééccuuppéérréé  

aauu  nniivveeaauu  dduu  ffrruuiitt  ppuuiiss  aapppplliiqquueerr  llooccaalleemmeenntt  ccoonnttrree  llaa  mmyyccoossee  dd’’oorreeiillllee,,  jjuussqquu’’àà  llaa  

ffiinn  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ;;  ttrrooiiss  ffooiiss  ppaarr  jjoouurrss  cchheezz  ll’’eennffaanntt  eett  ll’’aadduullttee..  
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VVII..  CCOONNVVOOLLVVUULLAACCEEAAEE  

66..  IIppoommooeeaa  iinnvvoolluuccrraattaa..  PP..  BBeeaauuvv  

HHeerrbb  vviivv  ggrr..  GGttuu..  CCuulltt..  PPaann    

NNVV==  iittaannddaallaaccee  ((ttooppookkee))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  dd’’oorreeiilllleess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ttrriittuurraattiioonn  ddee  44  àà  66  ffeeuuiilllleess  ppuuiiss  

aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  22  ggoouutttteess  ppaarr  oorreeiillllee  mmaattiinn  eett  ssooiirr  jjuussqquu’’àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  

ddeess  mmaallaaddiieess  

  

VVIIII..  CCRRAASSSSUULLAACCEEAAEE  

77..  KKaalloonncchhooee  ccrreennaattaa  ((AAnnddrr))..  HHaarrvv..  

HHeerrbb  vviivv  ssuucc..  CChhee  rr..  CCuulltt..  AAfftt  rr  

NNVV==  lliissoolloo((SSwwaahhiillii)),,  nnddiittoo((kkuummuu))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  ll’’ootthhoorreeee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  

TTrriittuurreerr  22  ffeeuuiilllleess  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  aauurriiccuullaaiirree  22  ggoouutttteess  ddeeuuxx  ffooiiss  

ppaarr  jjoouurr  aauuxx  aadduulltteess  eett  aauuxx  eennffaannttss  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ddoouulleeuurr  

  

VVIIIIII..  EEUUPPHHOORRBBIIAACCEEAAEE  

88..  CCrroottoonn  hhiirrttuuss..  LL’’hheerr..    

HHeerrbb  aann..  TTsscc..  CCuulltt..  GGuuiinn  

NNVV==BBiissaanniiaa((ttooppookkee))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  ll’’ootthhoorreeee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  TTrriittuurreerr  22  àà  33  ffeeuuiilllleess  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  

ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  aauurriiccuullaaiirree  uunnee  ggoouuttttee  ppaarr  oorreeiillllee  mmaattiinn  eett  ssooiirr  ppeennddaanntt  66  jjoouurrss  

ppoouurr  eennffaanntt  eett  22ggoouutttteess  ppaarr  oorreeiillllee  mmaattiinn  eett  ssooiirr  ppoouurr  aadduullttee..  
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99..    JJaattrroopphhaa  ccuurrccaass..  LL  

aarrbb..  MMccPPhh..  CCuulltt..  PPaann  

NNVV==  MMuubboonnoo  ((SSwwaahhiillii))  

  

  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  llaa  tteeiiggnnee  ttoonnddaannttee  dd’’oorreeiillllee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  SSoouuttiirreerr  uunnee  àà  55  ffeeuuiilllleess,,  rrééccuuppéérreerr  llee  

llaatteexx,,  aaddmmiinniissttrréé  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  llooccaallee  ddaannss  lleess  oorreeiilllleess  ppeennddaanntt  55  jjoouurrss  

  

1100..  MMaaccaarraannggaa  ssppiinnoozzaa..  MMuullll..  AArrgg  

AA..MMssPPhh..  FFOOSS..  GGuuiinn  

NNVV==  lliioowwee  ((ttooppookkee))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  ddee  llaa  ggoorrggee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddee  1100  àà  1155  ffeeuuiilllleess  

ddaannss  11  lliittrree  eett  ddeemmii  dd’’eeaauu..  LLaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  ddeemmii  

vveerrrree  mmaattiinn  eett  llee  ssooiirr  ppeennddaanntt  uunnee  sseemmaaiinnee  cchheezz  ll’’aadduullttee  eett  ll’’eennffaanntt..  

  

1111..  MMaanniihhoott  eessccuulleennttaa  CCrraannttzz  

SSyynn..  ::  MM..  uuttiilliissssiimmaa..  PPoohhll  

aarrbb..  GG  ttuu..  CCuulltt..  PPaann  

  NNVV==  BBuuddoommbbaa  ((kkuummuu))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  llee  ssaaiiggnneemmeenntt  dduu  nneezz  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  TTrriittuurreerr  22  àà  33  ffeeuuiilllleess    ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  

ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  llooccaallee  ccoonnttrree  lleess  nnaarriinneess  uunnee  sseeuullee  ffooiiss..  

  

  

  

1122..  PPhhyyllllaanntthhuuss  nniirruurr    LL..  

HHeerrbb  aann..  TTsscc..  SSéégg..  PPaall  
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NNVV==  KKaannggaalliibbuummuu  ((lliinnggaallaa))  

OOUU==    FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  ll’’oottoorrrrhhééee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  TTrriittuurreerr  44  àà  66  ffeeuuiilllleess  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  

ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  aauurriiccuullaaiirree  uunnee  ggoouuttttee  ppaarr  oorreeiillllee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  eett  22  ggoouutttteess  ppaarr  

oorreeiillllee  ppoouurr  lleess  aadduulltteess,,  mmaattiinn  eett  ssooiirr  jjuussqquu’’àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaannttéé..  

  

  

IIXX..  FFAABBAACCEEAAEE  

1133..  SSccoorrooddoopphhlleeuuss  zzeennkkeerrii    HHaarrmmss..  

AA..  MMssPPhh..  CCuulltt..  CC--GGuunniinn..  

NNVV==  BBuuggeennggeellee  ((kkuummuu)),,  bbooffiillii((sswwaahhiillii))  

OOUU==  FFeeuuiillllee    

UUssaaggee==CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  ddee  llaa  ggoorrggee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddee  1100  ggrraammmmeess  ddee  

ffeeuuiilllleess  ddaannss  22  lliittrreess  dd’’eeaauu..  LLaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  11  vveerrrree  

mmaattiinn  eett  11  vveerrrree  ssooiirr  ppoouurr  aadduullttee  eett  ddeemmii  vveerrrree  mmaattiinn  eett  ddeemmii  vveerrrree  ssooiirr  ppoouurr  

eennffaanntt  ppeennddaanntt  55  jjoouurrss  

  

XX..  FFLLAACCOOUURRTTIIAACCEEAAEE  

1144..  CCaalloonnccoobbaa  ssuubbttoommaattoossaa  GGiillgg  

aarrbb..  MMssPPhh..  FFooSS..  CC--GGuuiinn  

NNVV==  LLiisseennddee  ((ttooppookkee))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  mmaauuxx  ddee  ggoorrggee..  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddee  55  àà  1100  ffeeuuiilllleess  

ddaannss  uunn  ddeemmii--lliittrree  dd’’eeaauu,,  llaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  ggaarrggaarriissmmee  ppeennddaanntt  

22  jjoouurrss..  

  

  

XXII..  LLAAMMIIAACCEEAAEE  

1155..  OOcciimmuumm  ggrraattiissssiimmuumm  LL..  
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ss  aarrbb..  CChh  ddrr..  CCuulltt..  PPaall  

NNVV==  bboossiimmiiyyaa((kkuummuu)),,  lluummbbaalluummbbaa((SSwwaahhiillii))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  dduu  nneezz  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  TTrriittuurreerr  22  àà  33  ffeeuuiilllleess  aaddmmiinniissttrrééeess  ppaarr  

aapppplliiccaattiioonn  llooccaallee  ccoonnttrree  llee  nneezz  ppeennddaanntt  33  ffooiiss..  

    

1166..  TTeettrraaddeemmiiaa    rriippaarriiaa  ((HHoocchhaatt))  ccoonndd  

SS  aarrbb..NNpphh..ccuulltt..  CCoonnggoo..  

NN..VV    ==  MMuullaavvuummbbaa((sswwaahhiillii))  

OO..UU..==  ffeeuuiillllee..  

UUssaaggee  ccoonnttrree  lleess  aannggiinneess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  RRaammoolllliirr  44  àà  55  ffeeuuiilllleess  aauu  ddeessssoouuss  dduu  

ffeeuu,,    eemmppaaqquueettaaggee  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr    ppaarr  ssuucccciioonn  dduu  jjuuss  22    ffooiiss  jjoouurr  ppoouurr  aadduullttee  eett  

eennffaanntt  ppeennddaanntt  22  jjoouurrss..  

CCoonnssééqquueennccee  mmaauuxx  dd’’eessttoommaacc..  

  

XXIIII..  MMAALLVVAACCEEAAEE  

1177..    HHiibbiissccuuss  eessccuulleennttuuss  LL..  

HHeerrbb  aann  ..TT  sscc..  ccuulltt..  AAff..  ttrr..  

NNVV==  NNggaaiinnggaaii((kkuummuu))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  ll’’ootthhoorrééee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  RRaammoolllliirr  55  àà  1100  ffeeuuiilllleess  aauu  ddeessssuuss  dduu  

ffeeuu  bbiieenn  eemmbbaalllleerr  ppuuiiss  llaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ;;  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  ll’’iinnssttiillllaattiioonn  aauurriiccuullaaiirree  

uunnee  ggoouuttttee  ppaarr  oorreeiillllee  cchheezz  ll’’eennffaanntt  eett  aadduullttee  ppeennddaanntt  33  jjoouurrss  

  

  

  

  

XXIIIIII..  MMAARRAANNTTAACCEEAAEE  

1188..  MMaarraannttoocchhllooaa  ppuurrppuurreeaa((RRiiddll))..  MMiillnnee--RReeddhheeaadd  
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HHeerrbb  vvii..  MMggrrhh..  FFoosshh..  GGuuiinn  

NNVV==  NNggoonnggoo  ((kkuummuu))  

OOUU==TTiiggee  

UUssaaggee==CCoonnttrree  lleess  aannggiinneess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  UUssaaggee  ddiirreeccttee  ddee  llaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddeess  

cciiggaarreetttteess  ppeennddaanntt  77  jjoouurrss  mmaattiinn  eett  ssooiirr..  

  

XXIIVV..  MMYYRRIISSTTIICCAACCEEAAEE  

1199..  PPyyccnnaanntthhuuss  aannggoolleennssiiss  ((WWeellww))  EExxeellll  

AA..  MMssPPhh..  FFOOSS..  GGuuiinn      

NNVV==  lliilliiyyoo  ((ttooppookkee))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  llaa  ttoouuxx  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddee  qquueellqquuee  ffeeuuiillllee  

ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  llaa  vvooiiee  oorraallee  ddeemmii  vveerrrree  mmaattiinn,,  ddeemmii  vveerrrree  mmiiddii  eett  ssooiirr  ppoouurr  

ll’’eennffaanntt  eett  11  vveerrrree  mmaattiinn,,  11  vveerrrree  ssooiirr  ppoouurr  aadduullttee  ppeennddaanntt  33  jjoouurrss  

  

XXVV..  PPIIPPEERRAACCEEAAEE  

  

2200..  PPiippeerr  gguuiinneennsseeee..  SScchhuumm  eett  TThhoonnnn  

LLiiaann..  PPhhggrr  FFooSS..  GGuuiinn    

NNVV==  KKeettcchhuu  ((kkuummuu))  

OOUU==  GGrraaiinnee  

UUssaaggee==CCoonnttrree  lleess  aannggiinneess  eett  llaa  ttoouuxx  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  PPiilleerr  1100  ggrraammmmeess  ddee  ggrraaiinnee  ppuuiiss  ffaaiirree  llaa  

ddééccooccttiioonn  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  ddééccooccttéé  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  llaa  vvooiiee  oorraallee  ddeemmii  vveerrrree  

mmaattiinn  eett  ssooiirr  eenn  mmééllaannggeenntt  llee  ccoonntteennuuee  aavveecc  llee  ssuuccrree  ppeennddaanntt  33  jjoouurrss  

  

2211..  PPiippeerr  uummbbeelllleettuunn..  LL  

aarrbb..  PPhhggrr..  JJaa  hheerrbb..  AAff  mmaallgg  

NNVV==  

OOUU==  RRaacciinnee  
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UUssaaggee==CCoonnttrree  llaa  ttoouuxx  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  PPiilleerr  ppeeuu  ddee  rraacciinnee  bbiieenn  llaavveerr,,  vvoouuss  

aajjoouutteezz  ppeeuu  dd’’eeaauu,,  ppeeuu  ddee  sseell  ttrraaddiittiioonnnneell  ppuuiiss  ffiillttrreerr  ;;  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  

nnaassaallee  22  ggoouutttteess  ppaarr  nnaarriinnee  ppoouurr  ll’’aadduullttee  eett  uunnee  ggoouuttttee  ppaarr  nnaarriinnee  ppoouurr  ll’’eennffaanntt  

ppeennddaanntt  33  jjoouurrss..  

  

XXVVII..  RRUUBBIIAACCEEAAEE    

2222..  MMoorriinnddaa  mmoorriinnddooiiddeess  ((BBaakk))..  MMiillnnee--RReeddhheeaadd  

SSyynn..==  MM..  ccoonnffuussee..  HHuuttcchh  

LLiiaann..  PPhhggrr..  FFooSS..  GGuuiinn    

NNVV==  OOvvooaassoommbboo((kkuummuu))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  ddee  llaa  ggoorrggee..  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddee  qquueellqquueess  ffeeuuiilllleess  

ddaannss  uunn  lliittrree  eett  ddeemmii  dd’’eeaauu,,  llaaiisssseerr  rreeffrrooiiddiirr  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  11  vveerrrree  

mmaattiinn  eett  11  vveerrrree  ssooiirr  ppoouurr  aadduullttee  eett  ddeemmii  vveerrrree  mmaattiinn  eett  ddeemmii  vveerrrree  ssooiirr  ppoouurr  

eennffaanntt  ppeennddaanntt  22  jjoouurrss..  

  

2233..  PPsseeuuddoommuussssaaeennddaa  sstteennooccaarrppaa..  ((HHiieerrnn))..  PPeettiitt  

aarrbb..  NNPPhh..  FFooSS..  CC--GGuuiinn    

NNVV==  IIppeennddee  ((ttooppookkee))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  iinnffeeccttiioonnss  dduu  nneezz  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  TTrriittuurreerr  22  àà  33  ffeeuuiilllleess  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  

ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  nnaassaallee  uunnee  ggooûûttee  ppaarr  nnaarriinnee  mmaattiinn  eett  ssooiirr  jjuussqquu’’àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  

mmaallaaddiieess..  

  

2244..  RRootthhmmaannnniiaa  wwhhiittffiieellddiiii  ((lliinnddll))..  DDaannddyy..  

aarrbb..  MMccPPhh..  FFOOPP..  GGuuiinn  

NNVV==  MMbbaattaanniiaa  ((ttooppookkee))  

OOUU==  FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aaffffeeccttiioonnss  dduu  nneezz  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  
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IIddeemm  aavveecc  ll’’eessppèèccee  2233  

  

XXVVIIII..  RRUUTTAACCEEAAEE  

2255..  CCiittrruuss  lliimmoonn  ((LL))  BBuurrmm..  FF..  

AA..  MMccPPhh..  CCuulltt..  PPaann  

NNVV==  NNddiimmuu  ((kkuummuu))  

OOUU==  FFrruuiitt  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  llaa  ttoouuxx  eett  lleess  aannggiinneess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  LLaa  ccoouuppee  ddee  22  àà  33  ffrruuiittss  eett  rreeccuueeiilllliirr  llee  

jjuuss  ddaannss  uunn  vveerrrree  àà  bbiièèrree  eett  yy  aajjoouutteerr  22  ccuuiillllèèrreess  àà  ssoouuppee  dduu  ssuuccrree  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  

ppaarr  llaa  vvooiiee  oorraallee  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aammpplleeuurr..  

  

2266..  FFaaggaarraa  mmaaccrroopphhyyllllaa  ((OOllvvii))..  EEnnggll..  

AA..  MMssPPhh  FFOOSS..  CC--  GGuuiinn  

NNVV==  OOlloonnggoo  ((ttooppookkee))  

OOUU==EEccoorrccee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  mmaauuxx  ddee  ggoorrggee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  GGrraatttteerr  ll’’ééccoorrccee  ppoouurr  oobbtteenniirr  55  àà  1100  

ggrraammmmeess  ddee  ppoouuddrree,,  ffaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddaannss  11  lliittrree  dd’’eeaauu  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  llaa  

vvooiiee  oorraallee  ddeemmii  vveerrrree  mmaattiinn  eett  ddeemmii  vveerrrree  ssooiirr  ppeennddaanntt  22  jjoouurrss..  

  

XXVVIIIIII..  SSOOLLAANNAACCEEAAEE  

2277..  LLyyccooppeerrssiiccuumm  eessccuulleennttuumm..MMuullll..  

HHeerrbb  aann..  TTsscc..  CCuulltt  sssspp..  PPaann  

NNVV==  kkaassaa  yyaa  ttoommaattii  ((kkuummuu))  

OOUU==FFeeuuiillllee  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  llee  rrhhuummee  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFrrooiisssseerr  22  àà  44  ffeeuuiilllleess  eett  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  

iinnssttiillllaattiioonn  nnaassaallee  22  ggoouutttteess  ppaarr  nnaarriinnee  mmaattiinn  eett  ssooiirr  ppoouurr  ll’’aadduullttee  eett  uunnee  ggoouuttttee  

ppaarr  nnaarriinnee  ppoouurr  ll’’eennffaanntt  ppeennddaanntt  33  jjoouurrss..  

  

XXIIXX..  UURRTTIICCAACCEEAAEE  

2288..  LLaappoorrtteeaa  aaeessttuuaannss  ((LL))..  CChheeww..  
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SSyynn==  FFlleeuurryyaa  aaeessttuuaannss((LL))    GGaanndd  

HHeerrbb  aann..  TTsscc..  CCuulltt..  PPaann  

NNVV==kkaawwaacchhaawwaacchhaa((SSwwaahhiillii))  

OOUU==  PPllaannttee  eennttiièèrree  

UUssaaggee==CCoonnttrree  llaa  ssiinnuussiittee    

  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  RRaammoolllliirr  llaa  ppllaannttee,,  rreeccuueeiilllliirr  lleess  

cceennddrreess  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  iinnssttiillllaattiioonn  nnaassaallee,,  ppeeuu  ddee  ppoouussssiièèrree  ssuurr  llaa  ppaauummee  ddee  

mmaaiinn  ppeennddaanntt  uunnee  sseemmaaiinnee..  
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XXXX..  ZZIINNGGIIBBEERRAACCEEAAEE  

2299..  AAffrraammoommuumm  llaauurreennttiiii  ((DDee  wwiilldd  eett  TThh..  DDuurr))..  KK..  SScchhuumm..  

HHeerrbb  vvii..  MMgg  rrhh..  FFooSS..  CCoonnggoo  

NNVV==  MMaattuunngguulluu  yyaa  ppoollii((SSwwaahhiillii))  

OOUU==  PPllaannttee  eennttiièèrree  

UUssaaggee==  CCoonnttrree  lleess  aannggiinneess  

PPrrééppaarraattiioonn,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  eett  ppoossoollooggiiee  ::  FFaaiirree  llaa  ddééccooccttiioonn  ddaannss  ddeemmii--lliittrree  

dd’’eeaauu  ppuuiiss  aaddmmiinniissttrreerr  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  uunnee  sseeuullee  ffooiiss  cchheezz  ll’’aadduullttee  eett  eennffaanntt..  
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IIIIII..11..  EETTUUDDEE  FFLLOORRIISSTTIIQQUUEE  ::  

NN°°  FFaammiillllee  EEffffeeccttiiff  TTaauuxx((%%))  

11..  EEUUPPHHOORRBBIIAACCEEAAEE  55  1177,,2244  

22..  RRUUBBIIAACCEEAAEE  44  1144  

33..  PPIIPPEERRAACCEEAAEE  22  66,,8899  

44..  RRUUTTAACCEEAAEE  22  66,,8899  

55..  AANNAACCAARRDDIIAACCEEAAEE  11  33,,4444  

66..  AAPPOOCCYYNNAACCEEAAEE  11  33,,4444  

77..  AARREECCAACCEEAAEE  11  33,,4444  

88..  AASSTTEERRAACCEEAAEE  11  33,,4444  

99..  CCAARRIICCAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1100..  CCOONNVVOOLLVVUULLAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1111..  CCRRAASSSSUULLAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1122..  FFAABBAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1133..  FFLLAACCOOUURRTTIIAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1144..  LLAAMMIIAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1155..  MMAALLVVAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1166..  MMAARRAANNTTAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1177..  MMYYRRIISSTTIICCAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1188  SSOOLLAANNAACCEEAAEE  11  33,,4444  

1199..  UURRTTIICCAACCEEAAEE  11  33,,4444  

2200..  ZZIINNGGIIBBEERRAACCEEAAEE  11  33,,4444  

  TTOOTTAALL  2299  110000  

    

  

  

PPaarrmmii  lleess  2299  ppllaanntteess  ggrroouuppééeess  eenn  2200  ffaammiilllleess  rreennccoonnttrrééeess  lloorrss  ddee  nnooss  

eennqquuêêtteess,,  llaa  fflloorree  mmééddiicciinnaallee  ccuullttiivvééee  ddee  YYOOKKOO  ccoommpprreenndd  lleess  EEUUPPHHOORRBBIIAACCEEAAEE  qquuii  

ddoommiinneenntt  aavveecc  55  eessppèècceess,,  ssooiitt  1177,,2244%%..  
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IIIIII..22..AANNAALLYYSSEE  DDEESS  CCAARRAACCTTEERREESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  

  

IIIIII..22..11..  SSppeeccttrree  ddee  ttyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  ::  

  

LLee  ttaabblleeaauu  11  ddoonnnnee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  »»ss  eessppèècceess  ééttuuddiiééeess  ppaarr  ttyyppee  

mmoorrpphhoollooggiiqquuee..  

  

TTaabblleeaauu  11  ::  TTyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  11,,  mmoonnttrree  uunnee  ddoommiinnaannccee  ddeess  ppllaanntteess  lliiggnneeuusseess  

aavveecc  6655,,5522%%  ssuurr  lleess  ppllaanntteess  hheerrbbaaccééeess  aavveecc  3344,,4488%%..  

  

IIIIII..22..22..  SSppeeccttrree  ddeess  ttyyppeess  bbiioollooggiiqquueess  ::  

  

LLee  ttaabblleeaauu  22  ddoonnnnee  lleess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  bbiioollooggiiqquueess..  

  

TTaabblleeaauu  22  ::  TTyyppeess  bbiioollooggiiqquueess  

  

NN°°  TTyyppeess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

  PPllaanntteess  lliiggnneeuusseess  1199  6655,,5522  

11))    AArrbbrree  66  2200,,77  

22))    AArrbbuussttee  88  2277,,5599  

33))    SSoouuss--aarrbbuussttee  22  66,,99  

44))    LLiiaannee  33  1100,,3344  

  PPllaanntteess  hheerrbbaaccééeess  1100  3344,,4488  

55))    HHeerrbbeess  aannnnuueelllleess  66  2200,,77  

66))    HHeerrbbeess  vviivvaacceess  ssuuccccuulleenntteess  11  33,,4444  

77))    HHeerrbbeess  vviivvaacceess  22  66,,99  

88))    HHeerrbbeess  vviivvaacceess  ggrriimmppaanntteess  11  33,,4444  

TTOOTTAALL  2299  110000  
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NN°°  TTyyppeess  bbiioollooggiiqquueess  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  PPhhaannéérroopphhyytteess  --  --  

  MMssPPhh  66  2200,,6688  

  MMccPPhh  55  1177,,2244  

  PPhh  ggrr  44  1133,,88  

  NNPPhh  22  66,,99  

0022  CChhaamméépphhyytteess  --  --  

  CChh  eerr  22  66,,99  

0033  GGééoopphhyytteess  --  --  

  GG  ttuu  22  66,,99  

  MMgg  rrhh  22  66,,99  

0044  TThhéérroopphhyytteess  --  --  

  TT  SScc  66  2200,,6688  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LL’’iilllluussttrraattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  22  mmoonnttrree  uunnee  ddoommiinnaannccee  ddee  pphhaannéérroopphhyytteess  

aavveecc  5588,,6622  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ttyyppeess  bbiioollooggiiqquueess  

  

IIIIII..22..33..  SSppeeccttrree  ddeess  ttyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  oouu  bbiioottooppeess  

  

LLee  ttaabblleeaauu  33  mmoonnttrree  lleess  ttyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  ddeess  eessppèècceess  ééttuuddiiééeess  ::  

  

TTaabblleeaauu  33  ::  TTyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  

  

NN°°  TTyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  FFoorrêêtt  pprriimmaaiirree  ((FFOOPP))  11  33,,4444  

0022  FFoorrêêtt  sseeccoonnddaaiirree  ((FFOOSS))  1100  3344,,55  

0033  JJaacchhèèrree  aarrbbuussttiivvee  ((JJaa  aarrbb))  11  33,,4444  

0044  JJaacchhèèrree  hheerrbbaaccééee  JJaa  hheerr))  11  33,,4444  

0055  SSééggééttaall  ((SSéégg))  22  66,,99  

0066  CCuullttiivvéé  ((CCuulltt))  1144  4488,,2288  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  33  mmoonnttrree  qquuee  llee  ttyyppee  dd’’hhaabbiittaatt  ccuullttiivvéé  

vviieenntt  eenn  ttêêttee    aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  4488,,2288%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess..  

  

IIIIII..22..44..  SSppeeccttrree  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  
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DDaannss  cceettttee  rruubbrriiqquuee  nnoouuss  ddoonnnnoonnss  ll’’aannaallyyssee  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  

eessppèècceess  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  44  ::  

  

TTaabblleeaauu  44  ::  DDiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  

NN°°  DDiissttrriibbuuttiioonn  pphhyyttooggééooggrraapphhiiqquuee  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  PPaannttrrooppiiccaalleess  88  2277,,66  

0022  PPaallééoottrrooppiiccaalleess  33  1100,,3344  

0033  AAffrroo--ttrrooppiiccaalleess  22  66,,99  

0044  AAffrroo--mmaallggaacchheess  11  33,,4444  

0055  GGuuiinnééeennnneess  88  2277,,66  

0066  CCeennttrroo--GGuuiinnééeennnneess  44  1133,,88  

0077  CCoonnggoollaaiisseess  33  1100,,3344  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  44  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  lleess  eessppèècceess  ppaannttrrooppiiccaalleess  eett  

gguuiinnééeennnneess  ssoonntt  eenn  ttêêttee  eett  eenn  ééggaalliittéé  ssuuiivviitt  ddeess  CCeennttrroo  gguuiinnééeennnneess..  

  

EEssppèècceess  àà  llaarrggee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ::    

11°°))  PPaannttrrooppiiccaalleess  ::  88  eessppèècceess  ssooiitt  2277,,66%%  

22°°))  PPaallééoo--ttrrooppiiccaalleess  ::  33  eessppèècceess  ssooiitt  1100,,3344%%  

  

EEssppèècceess  ccoonnnnuueess  uunniiqquueemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ::  

11°°))  AAffrroo  ttrrooppiiccaalleess::  22  eessppèècceess  ssooiitt  66,,8899%%  

22°°))  AAffrroo  mmaallggaacchhee  ::  UUnnee  sseeuullee  eessppèèccee  ssooiitt  33,,4444%%  

33°°))  EEssppèècceess  GGuuiinnééeennnneess  ::  88  eessppèècceess  ssooiitt  2277,,66%%  

44°°))  EEssppèèccee  cceennttrroo  GGuuiinnééeennnneess  ::  44  eessppèècceess  ssooiitt  1133,,7799%%  

55°°))  EEssppèècceess  ccoonnggoollaaiisseess  ::  33  eessppèècceess  ssooiitt  1100,,3344%%      

  

IIIIII..22..55..  SSppeeccttrree  ddee  ssttaattuutt  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  oouu  nnaattuurree  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  ::  
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LLaa  nnaattuurree  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  oouu  llee  ddiifffféérreenntt  ssttaattuutt  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  

ssoonntt  rreeppaarrttiiss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  55..  

  

TTaabblleeaauu  55  ::  SSttaattuutt  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  oouu  nnaattuurree  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  

NN°°  NNaattuurree  oouu  ssttaattuutt  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquuee  NNoommbbrree  dd’’eessppèèccee  TTaauuxx  ((%%))  

0011  CCuullttiivvééeess  1122  4411,,3388  

0022  CCuullttiivvééeess  ssppoonnttaannééeess  22  66,,99  

0033  SSppoonnttaannééeess  1155  5511,,7722  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LLee  ttaabblleeaauu  55  mmoonnttrree  qquuee  llee  ssttaattuutt  oouu  llaa  nnaattuurree  ssppoonnttaannééee  vviieenntt  eenn  

ttêêttee  ddeess  aauuttrreess  ssttaattuuttss..  LLeess  eessppèècceess  ccuullttiivvééeess  ssppoonnttaannééeess  ssoonntt  mmooiinnss  rreepprréésseennttééeess..  

  

IIIIII..33..  LLEESS  OORRGGAANNEESS  MMEEDDIICCIINNAALLEEMMEENNTT  EEMMPPLLOOYYEESS  

  

LLeess  ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  uuttiilliissééss  ddaannss  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  ddeess  mmaallaaddiieess  oottoo--

rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  66..  

  

TTaabblleeaauu  66  ::  OOrrggaannee  mmééddiiccaalleemmeenntt  eemmppllooyyéé  ::  

  

NN°°  OOrrggaanneess  uuttiilliissééss  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  FFeeuuiilllleess  2200  6699  

0022  RRaacciinnee  11  33,,4444  

0033  FFrruuiitt  22  66,,99  

0044  TTiiggee  22  66,,8899  

0055  EEccoorrccee  11  33,,4444  

0066  GGrraaiinnee  11  33,,4444  

0077  PPllaannttee  eennttiièèrree  22  66,,8899  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  66  mmoonnttrree  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ccoonnssttiittuuee  ll’’oorrggaannee  llee  

pplluuss  uuttiilliisséé  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquuee,,  llaa  rraacciinnee,,  

ééccoorrccee,,  ggrraaiinnee  ssoonntt  ddeess  oorrggaanneess  mmooiinnss  uuttiilliissééss..  
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LLeess  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  rreemmèèddeess  ssoonntt  rreepprriiss  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  77  ccii--  aapprrèèss  ::  

  

  

  

TTaabblleeaauu  77  ::  LLeess  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  rreemmèèddeess  

NN°°  MMooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  DDééccooccttiioonn  1100  3344,,4488  

0022  TTrriittuurraattiioonn  1122  4411,,3388  

0033  RRaammoolllliisssseemmeenntt  33  1100,,3344  

0044  UUssaaggeess  ddiirreeccttss  44  1133,,88  

TTOOTTAALL  2299  110000  

  

LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  77  pprroouuvvee  qquuee  llaa  ttrriittuurraattiioonn  eesstt  llee  mmooddee  

ddee  pprrééppaarraattiioonn  lleess  pplluuss  uuttiilliissééee  aavveecc  1122  eessppèècceess  ssooiitt  4411,,3388%%..  

  

LLeess  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  pprreessccrriippttiioonnss  ssoonntt  rreepprréésseennttééss  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  88  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  

TTaabblleeaauu  88  ::  LLeess  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  pprreessccrriippttiioonnss  

  

NN°°  MMooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  NNoommbbrree  dd’’eessppèècceess  TTaauuxx  ((%%))  

0011  AApppplliiccaattiioonn  llooccaallee  44  1133,,7799  

0022  IInnssttiillllaattiioonn  1111  3388  

0033  IInnggeessttiioonn  oorraallee  1100  3344,,4488  

0044  FFuummeerr  22  66,,8899  

芶芶  SSuucccciioonn  11  33,,4444  

0066  GGaarrggaarriissmmee  11  33,,4444  

TTOOTTAALL  2299  110000  
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LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  88  mmoonnttrree  qquuee  ll’’iinnssttiillllaattiioonn  eesstt  llee  mmooddee  ddee  

pprreessccrriippttiioonn  llee  pplluuss  uuttiilliisséé..    
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CChhaappiittrree  QQuuaattrriièèmmee  ::  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

                                    CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  rrééssuullttaattss  aavveecc  lleess  ddoonnnnééeess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess..  NNoouuss  

ddoonnnnoonnss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  99  lleess  eessppèècceess  rrééccoollttééss  lloorrss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess  eett  aayyaanntt  ééttéé  

ssiiggnnaalléé  ppaarr  tteell  oouu  tteell  aauuttrree  cchheerrcchheeuurr,,  ppuuiiss  llee  nnoomm  ddee  cchheerrcchheeuurr  ccoonnssiiddéérréé..  

  

NNoouuss  uuttiilliissoonnss  llee  ccooddee  ssuuiivvaanntt  ((II,,  IIII,,  IIII,,  IIVV,,  VV,,  VVII,,  VVIIII))  

--  AATTAAHHOOLLOO  ((11998888))  

--  BBAAMMBBUUKKAA    ((11999911))  

--  BBAATTOOKKOO          ((11998899))  

--  IIBBOOFFAA                ((22000099))  

--  LLOOKKOOKKAA            ((22000022))  

--  LLOOMMBBAA                ((11998888))  

--  UUMMUUBBYYEEYYII  ((11999944))  

  

NNoouuss  aavvoonnss  uunnee  llééggeennddee  ::  

  ++  ::  EEssppèèccee  cciittééee  ppaarr  aauuttrree  cchheerrcchheeuurr  ccoommmmee  ttrraaiittaanntt  lleess  mmaallaaddiieess  

oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess..  

--  ::  EEssppèèccee  nnoonn  cciittééee  ppaarr  aauuttrree  cchheerrcchheeuurr  ccoommmmee  ttrraaiittaanntt  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess  mmaaiiss  eellllee  ttrraaiittee  uunnee  aauuttrree  mmaallaaddiiee  eenn  pphhyyttootthhéérraappiiee..  

  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ddiifffféérreenntteess  eessppèècceess  rrééccoollttééeess  ppeennddaannttss  nnooss  

iinnvveessttiiggaattiioonnss  ssee  ttrroouuvveenntt  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  99..  
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TTaabblleeaauu  99  ::  LLeess  eessppèècceess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  nnooss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ::  

NN°°  EEssppèècceess  II  IIII  IIIIII  IIVV  VV  VVII  VVIIII  

11  AAffrraammoommuumm  llaauurreennttiiii  ((DDee  WWiilldd  eett  TThh..DDuurr))  KK..  

SScchhuumm..    

--  --  --  --  --  --  --  

22  AAggeerraattuumm  ccoonnyyzzooiiddeess  LL..  --  --  --  --  --  --  --  

33  CCaarriiccaa  ppaappaayyaa  LL..    --  --  --  --  --  ++  --  

44  CCaalloonnccoobbaa  ssuubbttoommeennttoossaa  GGiillgg  --  --  --  --  --  --  --  

55  CCiittrruuss  lliimmoonn  ((LL))..  BBuurrmm..ff..  --  --  --  --  --  --  ++  

66  CCrroottoonn  hhiirrttuuss  LL’’HHéérr..  --  --  --  --  --  --  --  

77  EErreemmoossppaatthhaa  hhaauulllleevviilllleeaannaa  DDee  WWiilldd..  --  --  --  --  --  --  --  

88  FFaaggaarraa  mmaaccrroopphhyyllllaa  ((OOlliivvee))  EEnnggll..  --  --  --  --  --  --  --  

99  HHiibbiissccuuss  eessccuulleennttuuss  LL..    --  --  --  --  --  --  --  

1100  IIppoommooeeaa  iinnvvoolluuccrraattaa  PP  BBeeaauuvv..  --  --  --  --  --  --  --  

1111  JJaattrroopphhaa  ccuurrccaass  LL..  --  --  --  --  --  --  --  

1122  KKaalloonncchhllooee  ccrreennaattaa  ((AAnnddrr))  HHaaww..  --  --  --  --  --  --  ++  

1133  LLaappoorrtteeaa  aaeessttuuaannss  ((LL))  CChheeww..  --  --  ++  --  --  --  --  

1144  LLyyccooppeerrssiiccuumm  eessccuulleennttuumm  MMiillll..  --  --  --  --  --  --  --  

1155  MMaaccaarraannggaa  ssppiinnoossaa  MMuullll..  AArrgg..  --  --  --  --  --  --  --  

1166  MMaanniihhoott  eessccuulleennttaa  CCrraannttzz..  --  --  --  --  --  ++  --  

1177  MMaarraannttoocchhllooaa  ppuurrppuurreeaa  ((RRiiddll))  MMiillnnee--RReeddhheeaadd..  --  --  --  --  --  --  --  

1188  MMoorriinnddaa  mmoorriinnddooiiddeess  ((BBaakk))  MMiillnnee--RReeddhheeaadd..  --  --  --  --  --  --  --  

1199  OOcciimmuumm  ggrraattiissssiimmuumm  LL..  --  --  --  --  --  --  --  

2200  PPhhyyllllaanntthhuuss  nniirruurrii  LL..  --  --  --  --  --  --  --  

2211  PPiippeerr  gguuiinneeeennssee  SScchhuumm  eett  TThhoonnnn..  ++  --  --  --  --  --  --  

2222  PPiippeerr  uummbbeellllaattuumm  LL..  --  --  --  --  --  --  ++  

2233  PPsseeuuddoommuussssaaeennddaa  sstteennooccaarrppaa  ((HHiieerrnn))  PPeettiitt..  --  --  --  --  --  --  --  

2244  PPyyccnnaanntthhuuss  aannggoolleennssiiss  ((wweellww))  EExxeellll..  --  --  --  --  --  --  --  

2255  RRaauuvvoollffiiaa  vvoommiittoorriiaa  AAffzzeell..  --  --  --  --  --  --  ++  

2266  RRootthhmmaannnniiaa  wwhhuuttffiieellddiiii  ((LLiinnddll))  DDaannddyy..  --  --  --  --  --  --  --  

2277  SSccoorrooddoopphhlleeuuss  zzeennkkeerrii  HHaarrmmss..  --  --  --  --  --  --  --  

2288  SSppoonnddiiaass  ccyytthheerreeaa  SSoonnnneerr..  ++  --  --  --  --  --  ++  

2299  TTeettrraaddeenniiaa  rriippaarriiaa  ((HHoocchhaatt))  ccoorrdd..  --  --  --  --  --  --  ++  

TTOOTTAALL  22  00  11  00  00  22  66  
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LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  aavveecc  lleess  ttrraavvaauuxx  aannttéérriieeuurrss  

mmoonnttrree  qquuee  ppaarrmmii  lleess  2299  eessppèècceess  ééttuuddiiééss,,  1111  oonntt  ééttééss  cciittééss  ppaarr  dd’’aauuttrreess  

cchheerrcchheeuurrss  ccoommmmee  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee  qquuii  ttrraaiitteenntt  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--rrhhiinnoo--

llaarryynnggoollooggiiqquueess..  

  

LLeess  rreesstteess  ddeess  ppllaanntteess  ééttuuddiiééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ddeess  

ppllaanntteess  oottoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  mmaaiiss  eelllleess  ssoonntt  uuttiilliissééeess  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  

ddiivveerrsseess  mmaallaaddiieess..  

  

IIVV..11..  EENNQQUUEETTEE  EETTHHNNOOBBOOTTAANNIIQQUUEE  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess  nnoouuss  oonntt  ccoonndduuiitt  àà  ll’’iinnvveennttaaiirree  ddee  2299  

eessppèècceess..  LLeess  mmooddeess  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddee  rreemmèèddee  ssoonntt  ttrrèèss  vvaarriiééss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  nnoouuss  

aavvoonnss  ccoonnssttaannttéé  qquuee  llaa  ttrriittuurraattiioonn  eesstt  llaa  pplluuss  ffrrééqquueennttee  aavveecc  1122  eessppèècceess  ssooiitt  

4411,,3388%%..  

  

LLeess  mmooddeess  ddee  pprreessccrriippttiioonn  lleess  pplluuss  uuttiilliissééss  ddaannss  lleess  mmaallaaddiieess  oottoo--

rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  ssoonntt  ::  ll’’iinnssttiillllaattiioonn  aavveecc  1111  eessppèècceess  eett  ll’’iinnjjeeccttiioonn  oorraallee  aavveecc  

1100  eessppèècceess..  

  

LL’’oorrggaannee  ddee  llaa  ppllaannttee  llee  pplluuss  uuttiilliisséé  ddaannss  llee  mmooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  eesstt  

llaa  ffeeuuiillllee  aavveecc  2200  eessppèècceess  ;;  AATTAAHHOOLLOO  ((11998888))  eett  UUMMUUBBYYEEYYII  ((11999944))  oonntt  ffaaiitt  cceettttee  

ccoonnssttaattaattiioonn..  

  

NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquu’’uunnee  sseeuullee  ppllaannttee  qquuii  ccaauussee  ddeess  eeffffeettss  

sseeccoonnddaaiirreess,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  TTeettrraaddeenniiaa  rriippaarriiaa  qquuii  ccaauussee  lleess  mmaauuxx  dd’’eessttoommaacc..  

  

LL’’eeffffeett  sseeccoonnddaaiirree  ddee  TTeettrraaddeenniiaa  rriippaarriiaa  ccaauussee  aauussssii  ll’’aavvoorrtteemmeenntt  

cchheezz  llaa  ffeemmmmee  eenn  ccaass  ddee  ggrroosssseessssee..  NN’’SSHHIIMMBBAA  ((11999944))..  
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PPaarrmmii  lleess  2299  ppllaanntteess  rrééccoollttééeess,,  lleess  ppllaanntteess  lliiggnneeuusseess  vviieennnneenntt  eenn  

pprreemmiièèrree  ppoossiittiioonn  aavveecc  1199  eessppèècceess  ;;  AATTAAHHOOLLOO  ((11998888))  eett  UUMMUUBBYYEEYYII  ((11999944))  oonntt  

ééggaalleemmeenntt  ssiiggnnaalléé  uunnee  ffoorrttee  ddoommiinnaannccee  ddeess  ppllaanntteess  lliiggnneeuusseess  ssuurr  lleess  ppllaanntteess  

hheerrbbaaccééeess..  

  

LLeess  pphhaannéérroopphhyytteess  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  ffoorrmmee  bbiioollooggiiqquuee  llaa  pplluuss  

rreepprréésseennttaattiivvee  ddeess  nnooss  eessppèècceess  aavveecc  1177  eessppèècceess  ssuurr  2299  ;;  cceeccii  sseerraaiitt  ddûû  àà  llaa  

vvééggééttaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eett  aauu  cclliimmaatt  ééqquuaattoorriiaall  ddee  nnoottrree  mmiilliieeuu  dd’’ééttuuddee  ;;  AATTAAHHOOLLOO  

((11998888)),,  BBAATTOOKKOO  ((11998899))  eett  UUMMUUBBYYEEYYII  ((11999944))  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnssttaanntteess..  

  

LLeess  eessppèècceess  ccoonnnnuueess  uunniiqquueemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  

ddoommiinnaannccee..  LLeess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  ccuullttiivvééeess  ssoonntt  lleess  pplluuss  rreepprréésseennttééeess    ddaannss  

nnoottrree  ttrraavvaaiill..  CCee  ccoonnssttaanntt  ccoonnffiirrmmee  llaa  sseeuullee  hhyyppootthhèèssee    ddee  nnoottrree  ddiiccttiioonn..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  

  

AAuu  tteerrmmee  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ddee  ccyyccllee  iinnttiittuulléé  ::  ««  CCoonnttrriibbuuttiioonn  àà  

ll’’ééttuuddee  ddeess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  uuttiilliissééeess  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddiieess  oottoo--

rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiqquueess  àà  YYOOKKOO  »»,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreecceennsséé  2299  eessppèècceess  rreeppaarrttiieess  eenn  2200  

ffaammiilllleess  eett  2299  ggeennrreess..  EEnn  ffaaiitt,,  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  dd’’oorreeiilllleess  ddeeuuxx  

eessppèècceess  ssoonntt  cciittééss  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ccoommmmee  aannttii  ootthhoorrééee  ::HHiibbiissccuuss  eessccuulleennttuuss  eett  

KKaalloonncchhllooee  ccrreennaattaa..    

  

DDaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  ddee  nneezz  ddeeuuxx  eessppèècceess  ssoonntt  cciittééeess  

pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ppaarr  lleess  iinnffoorrmmaatteeuurrss  rriivveerraaiinnss  ::  LLyyccooppeerrssiiccuumm  eessccuulleennttuumm  eett  MMaanniihhoott  

eessccuulleennttaa..    

  

DDaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  ddee  llaa  ggoorrggee,,  ddeeuuxx  eessppèècceess  ssoonntt  

aauussssii  ssiiggnnaalleerr  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ppaarr  lleess  iinnffoorrmmaatteeuurrss  rriivveerraaiinnss  iill  ss’’aaggiitt  ddee  RRaauuvvoollffiiaa  

vvoommiittoorriiaa  eett  PPiippeerr  gguuiinneeeennssee..  

  

AA  ll’’iissssuuee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  iill  nnoouuss  eesstt  aaggrrééaabbllee  ddee  ffoorrmmuulleerr  cceerrttaaiinneess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  

  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ssuuggggéérrééss  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::    

  

  AAuuxx  ccoorrppss  ssooiiggnnaannttss  ::  

  

MMééddeecciinnss  ::  DDee  nnee  ppaass  rreejjeetteerr  eenn  bblloocc  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  

vveerrttee,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  cchheerrcchheerr  llaa  ccoonncciilliiaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  mmééddeecciinneess  

  

TTrraaddiipprraattiicciieennss  ::  DDee  nnee  ppaass  nnéégglliiggeerr  llaa  mmééddeecciinnee  mmooddeerrnnee,,  iill  ffaauutt  ddee  

ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  nnoorrmmaallee  ppoouurr  llee  bbiieenn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

  

  AA  llaa  ppooppuullaattiioonn  ::  

  

DD’’uuttiilliisseerr  lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess  qquu’’eellllee  ccoonnnnaaiissssee  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  

ttooxxiicciittéé..  

  

EEnnffiinn  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  àà  dd’’aauuttrreess  cchheerrcchheeuurrss  dd’’eeffffeeccttuueerr  uunnee  

rreecchheerrcchhee  cchhiimmiiccoo  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  eett  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  vvuullggaarriisseerr  ppoouurr  lleess  mmeeiilllleeuurrss  

ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttaanntt  aauu  ppaayyss  qquuee  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee..  
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