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MATA

Descripció
Arbust perenne de fins a 7-8 m d’alçada
i de fusta grisenca.
Fulles coriàcies i compostes, alternes
sobre les branques, folíols més o menys
oposats i paripinnats (nombre parell).
Ovalada, acaba amb un petit mugró.
Fruit en forma de boles petites de verd,
desprès vermell i quan madura negre.
Flors dioiques (masculines i femenines
en plantes diferents), formen raïms, no
tenen pètals.

Interès/usos
A tota la mediterrània formant
masses espesses a zones de pinars i
alzines. Fins a 1100 m.

La resina s’utilitza per aromatitzar el
licor ouzo.i també pels licors mastika,
de la illa de Chios a Grècia.

Un bon aliment pels ocells i mamífers
quan encara fa fred.

Distribució/hàbitat

Pistacia lentiscus
Fam. Anacardiàcies

Època de floració:

(llentiscle, lentisc, matissa)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Lentisco, almaciga Arbre au masticmastic

La resina s’emprava com a xiclet ja a
l’antic Egipte i s’anomenava màstic
(màstec). Per empastes dentals, per les
caries, halitosis, genives. Blanqueja les
dents. S’extrau a l’agost i setembre.
Per fer vernissos. Escuradents.
Inflamable, del fruit s’extrau lentisquina
per enllumenat.
Molt explotat actualment per exportar
a Europa amb finalitats ornamentals
(corones per enterraments)
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ROLDOR

Descripció
Arbust semicaducifoli, de branques
arquejades, tija amb secció
quadrangular.
Fulles coriàcies i brillants, lanceolades i
oposades. Tenen tres nervis principals.
Fruits molt tòxics, negres i arrugats
quan maduren. S’assemblen a les
mores. Contenen coriamirtina.
Flors verdoses agrupades en raïms, són
polígames (flors masculines, femenines
i hermafrodites)

Interès/usos
A la mediterrània Europea i Africana.
Forma part del sotabosc, a zones on hi
ha esbarzers, a zones humides i vores
de rieres. .

Distribució/hàbitat

Coriaria myrtifolia
Fam. Coriàcies

Època de floració:

(emborratxacabres, raola, tinter )

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Roldon, emborrachacabras redoulredoul

Per adobar pells (coriària vol dir herba
dels adobers) ja que conté molts tanins.
Psicoestimulant, narcòtic i al·lucinogen,
i activador de la circulació sanguínia..
Amb els fruits aixafats es fan
insecticides.
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PI PINYER

Descripció
Arbre que pot arribar als 25-30 m.
Capçada en forma de para-sol..
Fulles acícules, de dos en dos, de fins a
20 cm.
Monoica, fa la floració dels dos sexes a
la mateixa planta: cons masculins en
grups nombrosos i els femenins amb
forma de pinya diminuta, que en ser
pol·linitzada comença a créixer.
Escorça molt gruixuda i de color marró
rogenc.

Interès/usos
Península i mediterrània oriental, fins
als 1000 m i preferentment en sòls
silícics. Resisteix la sequera.
A Begues tenim el pi gros, que va
assolir el rècord català de diàmetre de
capçada.
Es calcula que a Catalunya hi ha uns
19 milions de pins pinyers (onzè país
en nombre d’arbres)
Espanya és el primer productor
mundial de pinyons.

Distribució/hàbitat

Pinus pinea
Fam. Pinàcies

Època de floració:

(pi pinyoner, pi ver, pi bo)

Fulla Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Pino real, pino doncel Pin parasolStone pine

Els pinyons molt apreciats per la cuina.
Es cullen entre novembre i gener.
La fusta per fer mobiliari i per la
construcció. També per pasta de paper.
De la resina s’extreu la trementina, per
curar refredats i picadures d’insectes.
Les pinyes maduren al tercer anys, a
diferència de la resta de pins que ho fan
al segon.
Abans es deia que els pinyons eren
afrodisíacs.
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BRUC

Descripció
Arbust d’entre 50 cm i 2 m.
Fulles molt petites i agrupades en
verticils que surten de la branca
principal.
Flors nombroses de color blanc,
agrupades. Tenen la forma de petites
campanes.

S’ha de distingir del bruc d’hivern (Erica
multiflora) que floreix a la tardor i fa les
flors rosades.

Interès/usos
Tota la mediterrània i Europa
occidental i en zones centrals d’Àfrica.
Es fa en sòls silícic, en zones d’alzinars.
El matollar de bruc s’anomena
bruguer o bruguera.
Resistent a la sequera i al foc.
Al florir tan aviat és molt interessant
pels pol·linitzadors.
La paraula Erica vol dir bruc (hi ha uns
700 arbustos diferents que són brucs).

Distribució/hàbitat

Erica arborea
Fam. Ericàcies

Època de floració:

(bruc boal, bruc de soques)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Brezo blanco, b.arboreo Bruyère blancheTree heath

La fusta de l’arrel en forma de bulb
s’empra per fer pipes.
Per fer carbó, eines d’artesania i del
camp.
Les fulles tendres són aliment pels
animals.
Per fer tanques de jardineria agrupant
les branques seques.
Per fer escombres.
Antiinflamatori i diürètic. Contra els
efectes de les picades d’insectes.
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ARÍTJOL

Descripció
Liana coberta de punxes de fins a 15 m.
Fulles coriàcies i lluents en forma de
cor, poca densitat de fulles.
Fruits de color vermell/negre , rodons i
petits, en raïm.
S’enfila pels arbres gracies als circells
que surten de dos en dos a la base del
pecíol, s’entortolliga a tot arreu i fa
molt impenetrables els boscos.
Flors de color crema en raïms. Flors
masculines i femenines.

Interès/usos
Tota la mediterrània, a alzinars,
carrascars, suredes, bardisses, camps
de conreu, vores de camins.
Rep el nom del mite grec de Crocus i
Smilax, un home mortal que es
converteix en flor i una nimfa del bosc
que es transforma en parra. Aspera
vol dir rugosa.
Deixa la pol·linització ens mans dels
insectes.
La tija serveix per fer corones de flors.

Distribució/hàbitat

Smilax aspera
Fam. Liliàcies

Època de floració:

(Aritja, Eura del diable, matavelles)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

zarzaparrilla salsepareillesarsaparille

No se li coneix cap ús. El fruit és tòxic
produeix vòmits, diarrea i disminueix
els glòbuls vermells a la sang.
No té res a veure amb la sarsaparrella
de l’oest (Smilax regelii o smilax ornata)
que s’utilitza com a base d’una beguda
sense alcohol.
Les arrels servien com a diürètics i
sudorífers i per macerats alcohòlics. Els
brots tendres de les tiges per fer truites
com si fossin espàrrecs.
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MATAPOLL

Descripció
Arbust de fins 1 m.
Moltes fulles a la part de dalt, estretes
i suaus, coriàcies, lanceolades i amb un
sol nervi.
Flors de color blanc entre febrer i maig.
Són petites i estan agrupades a l’extrem
de les tiges.
Fruit vermell i petit. Quan maduren els
fruits, s’obren noves flors que es
mantenen durant tota la tardor.

Interès/usos
Tota la mediterrània, creix en
matollars, pinedes, alzinars, suredes i
terrenys no conreats, fins a 1400 m.

El nom ve de la llegenda de Dafne i
Apolo, Daphne en grec significa llorer i
les fulles s’hi assemblen molt. Gnido
és el lloc on es va localitzar per primer
cop.

Distribució/hàbitat

Daphne gnidium
Fam. Timeliàcies

Època de floració:

(astruc, tell, tintorell, baladre bord, tell)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Torvisco, torrisco Daphne garouFlax-leaved daphne

Una de les millors plantes per fer nusos
i cordes.
Es un bon insecticida en galliners contra
els polls.
Unes quantes branques a l’aigua
ataquen l’oxigen i els peixos moren en
dos o tres hores. Aquest tipus de pesca
es coneix com entorviscar i està
prohibida.
El contacte amb les fulles i el tronc pot
irritar la pell. És tòxic.
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COTONEASTER

Descripció
Arbust de fins a 3 m, de branques
arquejades.
Fulles de color verd pàl·lid, ovalades i
reveres blanc grisós
Flors blanques
Fruits en poms de color vermells-
taronja molt decoratius. Contenen dos
llavors. Els fruits venen a la tardor.

Interès/usos
Planta originaria de la Xina que s’ha
estès a tot el món com a planta
ornamental i com arbust al bosc.

El nom vol dir Cotone (codony) i aster
(semblant)

Distribució/hàbitat

Cotoneaster pannosus
Fam. Rosàcies

Època de floració:

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Piracanto chino, 
griñolera afepada cotoneaster

Silverleaf 
cotoneaster

Molt interessant pels pol·linitzadors i
també per les aus i animals que
s’alimenten de fruits silvestres.

Afavoreix la biodiversitat.
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LLETERESA

Descripció
Planta herbàcia bianual de fins 1 m
d’alçada. Olor poc agradable.
Tija de color violeta que exsuda un
líquid blanc en tallar-la (com totes les
euforbiàcies)
Fulles verd blavós disposades en
espiral. Sembla una petita palmera.
Flors insignificants, sense pètals.
Fruit és una càpsula pilosa amb 3
llavors.

Interès/usos
Viu principalment al litoral
mediterrani, des de la península fins
Egipte. Es troba en pendents i sols
rocosos, tarteres, marges de camins,
matollars i boscos de pins tant calcaris
com silícics.
El nom deriva del metge grec del rei
Juba II de Mauritània, Euphorbos.
La papallona que s’alimenta
exclusivament d’ella és també tòxica
(esfinx de l'eufòrbia)

Distribució/hàbitat

Euphorbia characias
Fam. Euforbiàcies

Època de floració:

(lleteresa vera)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

euforbio Euphorbe des garriguesMediterranian spurge

El làtex que desprenen les tiges és molt
irritant. S’ha d’evitar el contacte amb la
pell i les mucoses. Es diu que va bé per
tractar berrugues i tumors de la pell,
però és tan irritant que s’ha d’anar en
compte no produeixi l’efecte contrari.

S’assembla molt a la lleterassa o mula
(Euphorbia dendroides) la versió
arbustiva que és molt resistent (si es
talla o crema, rebrota).
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ROSER SILVESTRE

Descripció
Arbust que pot arribar als 2 metres
d’altura. Les seves fulles estan
compostes de 5 a 7 folíols dentats
ovalades. Les flors son de color rosa
pàl·lid o blanques, simples i amb 5
pètals, com totes les rosàcies. Floreix
de maig a juliol i produeix fruits a finals
d’estiu, principis de tardor

Interès/usos
Planta nativa d’Europa, Canàries,
Madeira, nord-oest d’Àfrica, oest
d’Àsia i part de l'Índia, tot i que està
naturalitzada i assilvestrada a
pràcticament tot el món.

Aquesta planta creix en àrees amb
clima temperat com la terra baixa i
zones poc muntanyoses. Pot arribar a
créixer fins als 1.500 m per sobre del
nivell del mar.

Distribució/hàbitat

Rosa canina
Fam. Rosàcies

Època de floració:

(roser bord, gavarrera, gavarra)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Rosal silvestre Rosier des chiensDog rose

El fruit és comestible cru i una font
excel·lent de vitamina C després de
treure les llavors. Se’n pot fer
melmelades/confitures i també es pot
trobar en tisanes. De les llavors se’n pot
extreure oli, utilitzat en perfumeria y
que ajuda a restaurar la pell. Té
propietats medicinals: prevenció
d’infeccions de bufeta, propietats
antidiarreiques (se l’anomena tapacul).
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ARÇ BLANC

Descripció
Arbre caducifoli que també pot ser
arbust. Nombroses branques cobertes
d’espines, amb l’escorça de color gris
clar. Les fulles apareixen al final de
l’hivern i es divideixen en 3-7 lòbuls
amb el marge dentat i l’anvers verd fosc
i el revers verd clar. Flors blanques i
oloroses que s’agrupen en ramells.
Floreix després de les fulles. Fructifica a
la tardor amb un fruit carnós, vermell i
esfèric.

Interès/usos
Es pot trobar a Europa, el nord
d’Àfrica, i oest d’Àsia.

Creix als marges i clarianes de boscos,
riberes i bardisses.

Distribució/hàbitat

Crataegus monogyna
Fam. Rosàcies

Època de floració:

(Espinalb, arto, espino albar, espino blanco)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Majuelo Aubépine monogyneCommon hawthorn

Les flors s’utilitzen en medicina natural
per fer infusions tonificants i sedants.
És un tònic cardíac, antiarítmic,
antihipertensiu, antiespasmòdic,
relaxant muscular i diürètic.

La fusta és molt apreciada per la seva
duresa.

Molt interessant pels pol·linitzadors.
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VIBORERA

Descripció
Planta que pot arribar a 1 metre
d’altura, amb una tija principal i
branques que surten lateralment, fulles
de color gris-verd en forma de piràmide
simètrica, fa molt bona olor.
Es caracteritza sobretot per la seva
inflorescència que és alta, erecta, amb
forma cilíndrica, està coberta per pèls
rígids i punxent; les flors són blanques
d'un centímetre de llarg
aproximadament.

Interès/usos
Creix en llocs rocosos i herbacis,
marges de camins i zones alterades.

Planta endèmica del Mediterrani
occidental.

Distribució/hàbitat

Echium italicum
Fam. Boraginàcies

Època de floració:

(Lengua arábiga, lengua de buey salvaje, bolenga)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Viborera Vipérine d'ItalieItalian viper's bugloss

El nom genèric deriva del grec, que fa
referència als viperins, per la forma
triangular de les llavors que recorden
vagament al seu cap.



Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

MENTA POLEO

Descripció
Planta amb tiges erectes quadrangulars
i molt ramificades que poden arribar a
mesurar 30-40 cm, de fulles
lanceolades i lleugerament dentades.
Fa flors petites que neixen apretades en
inflorescències. Té per costum créixer
de manera espontània, la majoria de les
vegades per llavor i, degut a les seves
arrels rizomàtiques, s'estén molt bé per
terra.

Interès/usos
Ha crescut des de fa segles a tota la
conca del mar mediterrani i Àsia
occidental.
Es pot trobar des dels 0 als 1.000
metres d’altura. Creix bé en indrets
humits.

S’acostuma a fer servir la fulla, però es
pot fer servir tota la planta, l’efecte es
carminatiu, que ajuda a l’expulsió de
gasos intestinals i digestius, també
emmenagoga, regula la menstruació,
també ajuda com a expectorant i
antitossiu.

Distribució/hàbitat

Mentha pulegium
Fam. Lamiàcies

Època de floració:

(Polea, poleo, poliol, poleo real)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Poleo PouliotPennyroyal
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ARBOÇ

Descripció
Arbust/arbre petit que pot arribar fins
als 8 m, de branques grises, les petites
amb fulles abundants. Son persistents,
lanceolades, verd brillant pel revers i
mate per l’anvers. El fruit de 15-40 mm
és globós, d’aspecte granulat, carnós i
vermell quan està madur. Les flors son
blanques/rosades, apareixen en grups
penjants al final de la tardor/principis
d’hivern i forma de campaneta tancada.

Interès/usos
És un arbre molt associat al clima
mediterrani, en estat salvatge creix
associat a boscos d’alzina, sureres,
roures i pinedes, fins als 1200 metres
d'altitud.

La papallona de l’arboç és la
papallona més gran de la península i
s’alimenta exclusivament de cireres de
l’arboç

Biodiversitat: aliment per la fauna
durant l’hivern. Té una papallona
associada a la seva flor, que porta el
seu nom.
Fusta: carbó vegetal, també per a fer
peces com bols i coberts.
Medicinal: les fulles s’usen per a
combatre les diarrees, diürètiques i
netejar les vies urinàries.
Alimentari: melmelades, compotes,
aiguardents, vinagres.

Distribució/hàbitat

Arbutus unedo
Fam. Ericàcies

Època de floració:

(Cirerer d’arboç, alborçó, arbocer, llipoter)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Madroño ArbousierStrawberry tree
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OLIVARDA

Descripció
Herba perenne, molt resistent a la
sequera i a les condicions adverses, pot
arribar fàcilment a 1 m d’alçada. Té
fulles lanceolades, piloses i el marge
serrat. A l’hivern s’asseca però les seves
fulles no cauen, es queden enganxades
a la tija. Emet una olor que recorda al
càmfora, degut a una resina que fa que
sigui enganxosa al tacte. Floreix a la
tardor, les flors son grogues i molt
vistoses.

Interès/usos
Una de les mates silvestres més
comunes a tot el litoral català,
valencià i Illes Balears. S’ha estès per
molts llocs als Estats Units per
exemple, on s’ha declarat una
amenaça per la flora autòctona.
Originària del Mediterrani, es troba al
sud d’Europa i a les zones temperades
d’Àsia occidental i Àfrica del nord. Es
troba fins als 1500 metres d’altura. Li
diuen “el milagro de la cuneta”

S’utilitza tradicionalment, com a
tractament de problemes de les vies
urinàries i té un efecte astringent. La
infusió de les seves fulles s’usa com a
remei per a les molèsties de l’artritis i
el reuma, també és apreciada, pel seu
oli essencial. Una altre de les
aplicacions es tallar hemorràgies lleus
(aixafant les fulles com un
cataplasma). Afavoreix la biodiversitat
de pol·linitzadors.

Distribució/hàbitat

Dittrichia viscosa
Fam. Asteràcies

Època de floració:

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Olivarda Inule visqueuseFalse yellowhead
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SAJOLIDA

Descripció
Planta perenne que adquireix
consistència semi llenyosa i pot arribar
a formar-se una planta densament
poblada de fulles, agraeix la poda. Pot
arribar als 30-40 cm d’altura, amb fulles
oposades, petites de 2cm de llargada i
flors blanques. Floreix a finals d’estiu
principis de tardor; en condicions
optimes, fa una floració abundant i
espectacular.

Interès/usos
Originària de zones de clima càlid del
sud d’Europa, així com tota la zona
mediterrània.

Es troba en zones rocoses, seques i
assolellades de la terra baixa i
muntanya mitjana.

Té múltiples aplicacions medicinals
com a antisèptic, digestiva,
expectorant, estomacal... Molt
interessant pels pol·linitzadors i
mel·lífera (la fragància de les lamiàcies
atrau tota mena d’insectes). Es
considera que la sajolida de jardí és
afrodisíaca i al contrari, la versió
silvestre es considera anafrodisíaca.
S’ha utilitzat tradicionalment per
adobar olives.

Distribució/hàbitat

Satureja montana
Fam. Lamiàcies

Època de floració:

(Saboritja, sajoliva, herba d’olives)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Ajedrea SarriettesSatureja
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ESPÍGOL

Descripció
Arbust perenne que pot superar
fàcilment el metre d’altura, molt
aromàtic en totes les seves parts, tija,
flors i fulla, de fulles lanceolades. La
inflorescència, en forma d’espiga, pot
mesurar fins a 9cm i és de color blau
grisós. És extremadament aromàtica.

El seu nom prové de la paraula “lavo”
que vol dir purificar.

Interès/usos
Endemisme de la regió mediterrània
occidental, Itàlia i Espanya, present en
tota el litoral mediterrani, i les illes
Balears.

Habita terrenys calcaris, secs, pobres i
solejats.

Té múltiples aplicacions medicinals,
calmant, insomni, mal de cap, estres,
ansietat, desinfectant, estres,
cicatritzant ferides i cremades, també
del sol, picades d’insectes, refredat,
sinusitis, mal de coll, relaxant, calma
el dolor, contraccions i reumatisme,
antiparasitària.

També resulta molt interessant pels
pol·linitzadors i és molt mel·lífera.

Distribució/hàbitat

Lavandula angustifolia
Fam. Lamiàcies

Època de floració:

(espigola, barballó, lavanda, espic)

Fulla
Fruit/
Flor

Arbre/
arbust

Lavanda LavandeLavender
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