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Buxus sempervirens 

 “Boix” 

 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Buxales 

Família: Buxaceae 

Gènere: Buxus 

Espècie: B. sempervirens 

 
 

Hàbitat:                             

 Es troben a la muntanya 
submediterrània  

 Prefereix els terrenys calcaris  

Rang altitudinal 

100 m.s.m. – 1600 m.s.m. 
 

Floració: 
Maig i Abril 
 
 

Distribució:  
 

 Barcelona, Castelló, Girona, Lleida i 
Tarragona.  

 Eurosiberiana (Submediterrània) 

 

Descripció:                                                              Encara que es tracti d'un 
arbre, normalment es troba com un arbust de menys de 5 metres d'alçària, ja que és 
de lent creixement i fa anys s'explotava molt la seva fusta. Fulles petites, ovades, 
enteres i coriàcies, verdes tot l'any (a l'hivern sovint vermelloses). Les flors poc 
vistoses i blanquinoses. Fruit en càpsula, amb 6 llavors, acabat en 2-4 apèndixs 
superiors. 
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Corylus avellana 

“Avellaner”  
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Fagales 

Família: Betulaceae 

Gènere: Corylus 

Espècie: C. avellana 

 
 

Hàbitat:                             

 Com a arbre silvestre forma les 
avellanoses d'alta muntanya.        

 A menor altitud es troba en 
torrenteres. 

Rang altitudinal 

800 m.s.m. – 1200 m.s.m. 
 

Floració: 
Gener, Febrer i Març. 

Distribució:  
 Eurosiberiana 

 

Descripció: 
Arbre de fins a 6 m d’alçada amb les fulles alternes, caduques i de marge serrat. El 
més característic d’aquesta planta són els fruits arrodonits i de color marró que són 
molt coneguts com a fruits secs (avellanes). Les flors masculines estan agrupades 
en denses inflorescències penjant (aments). Les avellanes estan envoltades entre 
dues bràctees verdoses que fan d’involucre. 
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Cytisus scoparius 

“Ginesta” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Fabales 

Família: Fabaceae 

Gènere: Cytisus 

Espècie: C. scoparius 

 

Hàbitat:  
 Generalment dominant a les 

landes silicícoles de tendència 
subatlàntica, però també en 
boscos clars i les seves vorades.

 

Rang altitudinal: 
200 m.s.m. – 1400 m.s.m. 

Floració: 
Març i abril. 

 

Distribució:  
 Eurosiberiana 

 

Descripció: 
Arbust molt ramificat (amb branques fortament estriades), d'un verd viu. Les flors es 
troben isolades o en grups de dos, a l'axil·la de les fulles. El llegum és negrós i 
comprimit.  
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Fagus sylvatica 

“Faig” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Fagales 

Família: Fagaceae 

Gènere: Fagus 

Espècie: F. sylvatica 
 

Hàbitat: 
 Forma boscos en obagues 

humides, encara que també es 
pot trobar barrejat en altres tipus 
de boscos (pinedes, avetoses, 
rouredes...). 

Rang altitudinal: 
500 m.s.m – 1500 m.s.m. 

Floració:  
Març, Abril i Maig. 

 

Distribució:  

 Eurosiberiana 
 

Descripció: 
Arbre caducifoli que por arribar fins als 30 m d'alçada. Les fulles són ovato-el·líptiques. 
Les flors són unisexuals: les masculines es disposen en aments globulosos, mentres 
que les femenines ho fan per parelles sota una cúpula estipitada de 4 seccions (la qual 
esdevé llenyosa al fruit). Cada flor dona 2-3 fruits, d'un bru lluent. 
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Fragaria vesca 

“Maduixera” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Família: Rosaceae 

Gènere: Fragaria 

Espècie: F. vesca 
 

Hàbitat:  

 Sòls humits, ben drenats, rics 
en nutrients. Clars i marges 
dels boscos. 

 

Rang altitudinal: 
100 m.s.m. – 1900 m.s.m. 

Floració: 
 Abril, Maig, Juny i Juliol 

 

Distribució: 
 Eurosiberiana 

Descripció:                                                                 És una planta perenne 
amb pilositat degut a que presenta pèls curts i suaus. La tija és de tipus epígea (es 
desenvolupa a l’aire), de mida reduïda (per la qual cosa s’anomena corona) i prima amb 
escames foliars. En diversos punts li sorgeixen els estolons que donaran lloc a noves 
plantes. La arrel és fasciculada i se’n distingeixen rels primàries (més grosses i de color 
cafè fosc) i rels secundàries (més primes i de color marfil). La seva forma és cònica, i 
poden arribar a una profunditat que oscil·la entre els 40 i els 80 centímetres. 
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Fraxinus excelsior 

“Freixe” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Lamiales 

Família: Oleaceae 

Gènere: Fraxinus 

Espècie: F. excelsior 

 

  

Hàbitat:  
 Forma part dels boscos humits, 

d’avets, fagedes, etc.  

 S'instal·len en fons de barrancs, 
valls, prats humits, tanques i 
orles. També en boscos de 
ribera, als marges dels camins, 
etc.  

Rang altitudinal: 

850 m.s.m. - 2050 m.s.m.

 

 
 

Floració: 
Abril i Maig 

Distribució: 
 Eurosiberiana 

Descripció:                                                                 És un arbre d'escorça 
grisenca, inicialment llisa i finalment fissurada. La capçada és oblonga i ampla i arriba 
als 40 m d'alçària. Les fulles són oposades i imparipinnades, amb els folíols subsèssils i 
dentats. Els fol·liols, entre 9 i 13 cm, són acuminats i glabres a l'anvers. Les flors són 
hermafrodites o unisexuals. El calze i la corol·la són absents ja que la pol·linització és 
anemòfila. L'androceu l'integren dos estams de filaments molt curts. El fruit és una 
sàmara oblongo-lanceolada. Cada fruit té una sola llavor. Alguns pèls als nervis pel 
revers. La inflorescència és una panícula terminal o axil·lar que en surt. 
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Juniperus communis 

“Ginebre” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Pinophyta 

Classe: Pinopsida 

Ordre: Pinales 

Família: Cupressaceae 

Gènere: Juniperus 

Espècie: J. communis 

  

Hàbitat:  
 Clarianes d'alzinars, pinedes o 

rouredes i matollars aclarits. 

Rang altitudinal:  
100 m.s.m. – 2400 m.s.m. 

Floració:  
Març, Abril, Maig. 

Distribució:  

 Eurosiberiana 

Descripció: 

Adopta la forma d'arbre de fins a 10 metres d'alt o d'un arbust. Les fulles són 
aciculars disposades en grups de tres i amb una banda clara única a la part superior 
(el càdec en té dues). Presenta dioècia, és a dir que hi ha plantes només amb flors 
masculines que alliberen el pol·len durant març i abril i plantes només amb flors 
femenines. Aquestes darreres són les que porten gàlbuls, estructures globulars 
morfològicament semblants a una baia, i per tant llavors que es troben en quantitats 
de 3 a 6 en cada gàlbul. 
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Lonicera xylosteum 

“Carnera Borda” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Subregne: Tracheobionta 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Subclasse: Asteridae 

Ordre: Dipsacales  

Família: Caprifoliaceae 

Gènere: Lonicera 

Espècie: L. Xylosteum 

 
 

 
 
 

Hàbitat:  

 Clarianes de boscos caducifolis 
(rouredes, fagedes) i pinedes de 
pi roig, sobre sòl pedregós 
calcari. 

Rang altitudinal: 
300 m.s.m. – 1800 m.s.m. 

Floració: 
Maig i Juny. 

Distribució:  

 Barcelona, Girona, Lleida  

 Eurosiberiana 

Descripció:                                                                   

Arbust de fins a 2 m d'alçada de branques fistuloses, arquejades i grisenques. Les 
fulles són enteres, peciolades, pubescents, ovades i agudes. Les flors són bilabiades i 
geminades, amb el llavi superior tetralobat. Els fruits són baies vermelles i geminades, 
molt poc soldades. 
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Pimpinella saxífraga 

“Pimpinella Blanca” 
 

 

 

 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Apiales 

Família: Apiaceae 

Gènere: Pimpinella 

Espècie: P. saxífraga 

 
 

Hàbitat:                 

 Pastures i clars forestals 
sobre sòls pedregosos, 
encara que en els ambients 
meridionals més secs 
sembla buscar certa humitat 
edàfica.  

 

Rang altitudinal:  
800 m.s.m. – 1800 m. s. m. 

Floració: 
Juny, Juliol i Agost 
 

Distribució:  
 Àsia i gran part d'Europa; a la Península 

en el Centre , Nord i Est.  
 

Descripció:                                                                   
Perenne que creix més o menys 1 metre d’alt per 0.6 metres d’amplada. No és de 
clima gèlid. Les flors són hermafrodita (tenen tant òrgans masculins com femenins). La 
planta és autofèrtil i prefereix una zona lluminosa i de sòl lleuger, mig o pesat. La 
planta pot viure en sòls neutres i bàsics (alcalins) i pot créixer en ambdós. Requereix el 
sòl sec o humit. Pot créixer en la semisombra.  
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Pinus sylvestris 

“Pi Roig” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Pinophyta 

Classe: Pinopsida 

Ordre: Pinales 

Família: Pinaceae 

Gènere: Pinus 

Subgènere: Pinus 

Espècie: P. sylvestris 
 

Hàbitat:                                

 Forma boscs purs a llocs de 
muntanya més o menys humits. 
Podem trobar-lo també amb altres 
coníferes o caducifolis.  

Rang altitudinal:  
800 m.s.m. – 2400 m.s.m 

Floració:                             Maig i Juny Distribució:                      

 Eurosiberiana 

Descripció:  

Arbre de gran talla amb creixement molt regular, presentant un tronc molt recte i ramificat 
des de prop de la base, donant-li un aspecte cònic. Escorça de color ataronjat o ocre en la 
seva major part. Fulles curtes (uns 5 cm) d’un verd blavós i pinyes petitones, d’uns 4 cm. 
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Prunus spinosa 

“Arç Negre” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Rosales 

Família: Rosaceae 

Subfamília: Prunoideae 

Gènere: Prunus  

Espècie: P. spinosa 
 

Hàbitat:  

 Bardisses, marges i torrenteres. 

Rang altitudinal: 
0 m.s.m. – 1900 m.s.m. 

Floració: 

Febrer, Març, Abril i Maig. 

Distribució: 

 Eurosiberiana. 
 

Descripció: 

L'arç negre és un arbust espinós i molt ramificat, es caracteritza per les seves 
branques de color negrós, apareix a les bardisses i marges forestals floreix al final de 
l'hivern abans del creixement de les fulles. Els fruits, els aranyons, són de color blau 
molt fosc. 
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Pterium aquilinum 

“Falguera Aquilina” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Pteridophyta 

Gènere: Pteridium  

Espècie: P. Aquilinum 

 

 

Hàbitat:  

 Boscs, bardisses, voreres de 
torrents però sempre a llocs 
humits. 

 

Rang altitudinal: 
(Molt variable) 

Floració: 
Juny, Juliol, Agost i Setembre. 

 

Distribució:  
 Cosmopolita i subcosmopolita. 

 

Descripció:  

La falguera pot arribar a dos metres d'alt; pot cobrir superfícies relativament grans a 
partir dels rizomes que estenen per davall de la terra. Viu a terres fresques, incloent 
camps de conreu abandonats i llocs pedregosos de la muntanya. 
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Rubus idaeus 

“Gerdera” 
 

Superegne: Eucariota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Rosales 

Família: Rosaceae 

Subfamília: Rosoideae 

Gènere: Rubus 

Subgènere: Idaeobatus 

Espècie: R. idaeus 

 

 

 

Hàbitat:                                   

 Clarianes de boscos humits sobre 
sòl profund, però també a les 
tarteres de grans blocs d'indrets 
frescals, comunitats 
megafòrbiques, matollars 
subalpins, etc. 

Rang altitudinal: 
800 m.s.m. – 1200 m.s.m.  

Floració:                                     Maig, 
Juny i Juliol Distribució:                        

 Pluriregional 

Descripció: 
Arbust poc espinós amb branques joves de creixement horitzontal. Les altres branques 
són ascendentes i presenten agullons rectes, petits i molt nombrosos. Les fulles són 
verdes a l'anvers i blanques al revers. El 5 sèpals són tomentosos i els pèpals blancs i 
petits. El fruit és un conjunt de petites drupes, anomenada gerd; és vermell a la 
maduritat i comestible. 
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Viola reichenbachiana 

“Violeta” 
 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Malpighiales 

Família: Violaceae 

Gènere: Viola 

Espècie: Viola reichenbachiana 

Hàbitat:  
 Clarianes de boscos caducifolis 

humits (fagedes, rouredes, 
boscos de ribera...) i altres 
matollars humits i ombrívols. 

Rang altitudinal: 
700 m.s.m. – 2000 m.s.m. 

Floració: 
Març, Abril, Maig i Juny. 

Distribució:  
 Eurosiberiana 

 

Descripció:  
Herba perenne. Les flors són sòlitàries i cadascuna neix d'un llarg peduncle axil·lar. Els 
sèpals són aguts i tenen uns apèndixs a la base de mida molt variable. La corol·la és 
d'un color lilós o blavenc, amb un esperò a la base. 

 

 


