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Aquest herbari recull mostres de les espècies vegetals existents en els 

transectes analitzats en el treball del que forma part com a annex I, i que a la 

vegada són les espècies més freqüents dels estrats arbori i arbustiu del parc del 

Castell de l’Oreneta.   

    

Fitxa de cada espècie i abreviatures  

Cada espècie ve acompanyada d'una breu informació escrita en la que hi consten: 

• Família, gènere i nom científic de l'espècie seguint el criteri de Flora dels 

Països Catalans i de la Flora Ibèrica en general.  

• Noms catalans, s’han agafat els principals noms de les plantes que apareixen 

a la bibliografia i també els noms en castellà, francès i anglès.  

• Característiques: breu descripció dels caràcters morfològics i ecològics que 

permeten diferenciar l'espècie en qüestió d'altres tàxons.  

• Hàbitat: breu descripció de l'hàbitat més comú que ocupa l'espècie, malgrat 

que sempre hi ha la possibilitat que aparegui a altres hàbitats de forma 

esporàdica.  

• Distribució: de la planta en el parc i presència en les zones en que s’ha dividit 

el parc per dur a terme el treball que ens ocupa. 

 

 

* La majoria de fotografies han estat fetes per mi al Parc amb una càmera digital Canon Power 

Shot S45.  
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arbres 
espècies dels transectes estudiats del 
parc del Castell de l’Oreneta 
 
1. Aladern 
2. Aladern fals 
3. Alzina 
4. Arboç 
5. Arç blanc 
6. Figuera 
7. Garrofer 
8. Llentiscle 
9. Llorer 
10. Om 
11. Pi blanc 
12. Pi pinyer 
13. Roure martinenc 
14. Server 
15. Ullastre 
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 1. Aladern 
També lladern, llampuga, llampúgol, llampedrell 

Família: RHAMNACEAE 

Gènere: Rhamnus 

Nom científic: Rhámnus alatérnus / En castellà: aladierno, ladierno, coscollino, 

sanguino / En francès: alaterne / En anglès : mock privet 

 

 

És un arbre perennifoli, baix, que assoleix fins a cinc o  sis metres d’alçària, 

però ben sovint el trobem en forma d’arbust (Masclans). Alguns el consideren un 

arbust que pot arribar a fer-se un petit arbre (Bolos). 

 

 

Aladern 
Arbori i arbustiu
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Té l’escorça grisenca i llisa, però es clivella amb el 

temps. Les branques són oposades i retorçades. 

Les fulles són alternes, 

coriàcies (esclerofil·les), lluents 

i tot l’any molt verdes. El limbe 

fa de 2 a 6 cm i és ovat o 

el·líptic, dentat finament i irregular, amb les dents 

dirigides cap amunt, característica que el distingeix 

del Rh. ludovici-salvatoris o llampugol bord, 

endèmic de les balears, que les té perpendiculars. 

Els nervis estan força ressaltats a la cara superior i 

no són translúcids. Una de les característiques que més el distingeixen és la 

cutícula translúcida que rodeja la fulla, observable mirant-la a contrallum. 

Les flors són menudes, groguenques o 

verdoses, sense corol·la, tetràmeres o pentàmeres i 

agrupades en raïms. Les flors  masculines tenen 5 

estams i les femenines 5 sèpals grossos i es troben en 

arbres de diferent sexe (dioic). Floreix de febrer a abril. 

El fruit és esfèric, de 4 a 6 mil·límetres de 

diàmetre, té dos o tres solcs superficials, al principi de 

color vermell i negre quan madura. Cada fruit té de 2 a 

4 llavors. La fructificació és a l’octubre i novembre. 

És una planta heliòfila i el seu hàbitat és la terra baixa, el país de l’alzinar i 

la pineda enriquida. Tolera pràcticament tota classe de sòls àcids, alcalins, secs i 

humits. Creix des de la relativa foscor de l’alzinar fins a algunes màquies, a ple 

sol. En alguns llocs pedregosos, s’hi troba una varietat d’aladern arbustiva, 

ajaguda a terra, de fulles molt petites, anomenada garrigó, Rhámnus alaternus 

var. postráta. 

 Al parc el trobem a totes les zones estudiades de manera molt 

representativa, sobretot a les zones 1, 2 i 4, en les quals predomina la pineda. La 

majoria de peus són arbustius (52 dels 59 que apareixen en els transectes tenen 

un tronc que a 1 metre de terra fa menys de 5 centímetres de diàmetre). La seva 

abundància és del 10% a l’estrat arbori i d’un 44% a l’arbustiu. 

escorça 

fulla i flor 

fruit 
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2. Aladern fals  
Família: OLEACEAE 

Gènere: Phillyrea 

Nom científic: Phillyrea média / En castellà: falso aladierno / En francès: filaria 

intermédiaire / En anglès : jasmine box.  

És un arbret perennifoli, amb branques oposades i bastant robustes. Sovint 

poc desenvolupat i d’aspecte arbustiu.  

Les Fulles són oposades, coriàcies (esclerofil·les), amb el limbe ovat o 

el·líptic, agut, finament dentat  o enter i els nervis poc ressaltats a la cara superior, 

però translúcids i ben visibles a contrallum. 

Les Flors són hermafrodites, tenen 4 pètals i 2 estams. Són menudes, fan 

de 5 a 9 mil·límetres i s’agrupen en petits raïms. Floreix d’abril a maig. 

El Fruit és una drupa, arrodonida, de la grandària d’un pèsol (5 a 9 

mil·límetres) i quan és madur adopta un to blavós. Fructifica a l’octubre i 

novembre. 

 Malgrat la seva semblança amb l’aladern, no pertany a la mateixa família. 

Es diferencien bé per les flors i per la cutícula transparent que rodeja la fulla de 

l’aladern. 

És una altra espècie característica del país de l’alzinar a les costes del 

Mediterrani. 

 Al parc es troba amb poca freqüència. En els transectes estudiats només 

n’hem contat 3 peus, dos d’ells arbustius (zones 3 i 6) i un arbori a la obaga (5). 

Aladern fals 
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3. Alzina   
També aulina. 

Família:  FAGACEAE 

Gènere: Quercus 

Nom científic: Quercus Ílex / En castellà: encina / En francès: chêne vert / En 

anglès: holm oak 

    
  És una arbre perennifoli, vigorós que fa entre 8 i 20 metres d’alçària, i té 

una capçada espessa, de color verd intens, que pot assolir els 8 i 10 d’amplada. 

 

L’escorça és clivellada d’un bru fosc. 

La fulla és persistent, petita i dura, de 

marge dentat o llis, el limbe fa entre 4 i 7 

centímetres i és de color verd fosc brillant a 

l’anvers i verd blanquinós al revers. La 

subespecie ilex, que és la que es troba en 

el parc, té molts nervis (de 8 a 11 parells) al 

revers, mentre que la carrasca o ballota (Quércus ílex subsp. rotundifòlia) té les 

Alzina

fulles 
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fulles més curtes i arrodonides, de color verd grisenc per l'anvers i grises amb 

pocs nervis al revers.  De tota manera la gran  variabilitat de la morfologia de les 

fulles sempre fa difícil la identificació. 

  Entre abril i maig, podem veure les flors, que són 

groguenques, poc vistoses, les masculines en amens 

penjants i les femenines solitàries.  

Els fruits, que creixen al 

principi de la tardor, són aglans 

petits de 2 a 3 cm, de color inicialment verd i més tard 

marró clar, amb una càpsula dura i brillant i una cúpula 

amb petites escames. Maduren al setembre.  

   

  Seria l’arbre dominant de la terra baixa mediterrània si l’home no l’hagués 

destruït. Creix a la plana i a la muntanya baixa. És molt resistent a les condicions 

climàtiques. Als seus peus genera un microclima benèvol, on hi creix el típic 

sotabosc mediterrani, amb arbusts i lianes, però si les alzines són tallades o 

massa esclarissades, bona part de la seva vegetació baixa queda a plena llum i 

viu amb dificultat i tard o d’hora acaba desapareixent.  

  Al parc la trobem sobretot a les zones 3 i 5. Tot i que és el segon arbre en 

freqüència, n’hem comptat 15 peus (12% de l’estrat arbori), n’esperàvem  trobar 

més. Només domina a les zones 3 i 5, tot i que en aquesta última ha de competir 

amb altres espècies arbòries. 

  

 

flors masculines 

aglans 
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4. Arboç 
També arbocer, arbocera, cirerer d’arboç, llipoter. 

Família: ERICACEAE 

Gènere: Arbutus 

Nom científic: Arbútus unédo / En castellà: madroño / En francès: arbouster / En 

anglès : strawberry tree 

 

Arbre perennifoli, petit, normalment de 3 a 5 metres d’alçada, però que pot 

assolir els 10 metres. Sovint el veiem poc desenvolupat i d’aspecte arbustiu. La 

seva capçada és ampla i tot l’any verda, 

 

 

fruit 

flor

escorça 

Arboç arbustiu



_____________________Herbari de l’estrat arbori i arbustiu del Parc del Castell de l ‘Oreneta ___ 
 

_________________________________________________________________  9    ___ 
 

Les branques joves són enrogides i peludes. L’escorça és rogenca i finament 

clivellada. 

Les fulles són simples, dretes, 

d’un verd intens i lluent a l’anvers i més 

clares al revers,  lanceolades o 

estretament ovades, sense pèls i 

finament dentades i disposició alterna. 

El limbe fa de 4 a 11 centímetres de 

longitud i de 1 a 4 centímetres 

d’amplada. El pecíol és molt curt. 

Les flors són blanques o 

lleugerament rosades, de corol·la petita, en forma de gerreta, d’uns 7 mil·límetres i 

estan disposades en ramells que pengen al capdamunt de les branques. Floreix 

d’octubre a gener. 

El fruit és una baia, la cirera d’arboç, de forma esfèrica, tova i de superfície 

granelluda. Groguenca inicialment, però d’un vermell ataronjat quan madura, 

Mesura entre 20 i 25 mil·límetres i és comestible, dolcenca però no gaire 

saborosa. Fructifica l’any següent a la floració, a la mateixa època, de manera que 

es veuen al mateix temps flor i fruit. 

       Pertany al país de l’alzina i es troba sobretot a l’alzinar aclarit. Creix 

principalment en sòls silicis, ben drenats, àcids o neutres. Li agrada el sol encara 

que també creix bé en semisombra. No floreix en climes molt humits. Pot viure en 

zones marítimes i tolera molt bé la contaminació atmosfèrica. 

     El nom d´unedo, procedeix del verb llatí edo: menjar i del numeral unus: un 

només; significa "menjar només un", per la fama que tenen els fruits d´ embriagar. 

 

 Al parc el troben sobretot en forma d’arbust . En els transectes estudiats 

n’hem comptat 9 peus, a totes les zones de solana excepte la 6 (1, 2 ,3 i 4). 

 

 fulla i fruit
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5. Arç blanc 
També espinalb i espí blanc, espinaler, cirerer de pastor blanc, garguller. 

Família: ROSACEAE 

Gènere: Crataegus 

Nom científic: Crataégus monogyna / En castellà: majuelo, espino albar  / En 

francès: aubépine / En anglès : midland hawthorn 

 

És un arbre caducifoli, molt espinós i ramificat, de fins a 5 metres d’alçària, 

però sovint més baix  i en estat arbustiu.  

 

Arç 
arbori / arbustiu
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La seva escorça és d’un gris clar esblanqueït i pot tenir 

les branques tendres molt peludes o sense cap pèl. 

Les fulles són temporals, tenen el 

limbe de 2 a 3,5 centímetres,  

profundament dividit, formant de 3 a 7 lòbuls triangulars, 

amb el marge més o menys dentat, amb estípuls. 

Les flors són blanques o 

lleugerament rosades, fan de 0,5 a 1,5 

cm, tenen 5 pètals, 5 sèpals i 

nombrosos estams amb les anteres vermelloses, són 

oloroses i s’agrupen formant ramells en una falsa umbel·la o 

corimbe.  Apareixen després del creixement de les fulles, entre abril i juny. 

El fruit és una drupa vermella, arrodonida, de menys 

d’un centímetre de llargada i disposa d’un sol pinyol. Té la 

resta del calze persistent a la part superior. Fructifica entre 

setembre i octubre. 

 

Viu en boscos ombrívols, vores de riu i torrents, en llocs més o menys 

humits de la terra baixa i la muntanya mitjana al país de les rouredes. Es pot 

trobar a l’Europa central i a la Mediterrània. 

 Al parc n’hi ha pocs peus. Als transectes estudiats n’hem comptat 3 peus (1 

arbori i 2 arbustius) tots a la zona 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escorça 

flor 

fulla 

fruit
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6. Figuera 
Família: MORACEAE 

Gènere: Ficus 

Nom científic: Fícus cárica / En castellà: higuera / En francès: figuier / En anglès: 

fig tree. 

  

 

  

 

 

 

És un arbre caducifoli, molt baix, de tres a cinc metres d’alçària, i de 

capçada arrodonida, ampla i molt densa. A vegades arbustiu. 

 

 

 

 

 

Figuera 
arbòria i arbustiva
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Té el tronc gruixut i l’escorça de color gris finalment ratllada. 

Les branques són baixes horitzontals i molt llargues. En 

estat natural sovint ramifica des de la base. 

Les fulles són caduques, alternes i amb un pecíol 

llarg de fins a 10 centímetres. El limbe fa de 15 a 20 cm de 

longitud, i és d’un verd més fosc al anvers que és pelut i 

aspre al tacte i més clar al revers per la seva  

pubescència. Tenen de 3 a 7 lòbuls, el marge ondulat i 

sovint lleugerament dentat i la punta arrodonida.  Els 

nervis estan destacats. 

Les flors són molt petites i es troben dins un 

receptacle carnós en forma de pera, obert al capdamunt, és la figa. Les 

masculines i femenines creixen en arbres diferents (dioic). 

Els fruits són petitíssims i es troben a l’interior del receptacle que 

anomenem figa. Les figues doncs, no són fruits sinó infructescències, que prenen 

el nom de siconi; es troben a les axil·les, solitàries o be en parelles, la seva forma 

varia des de globosa a aperada i el color va del verd al negrós, depenent de les 

varietats. És tornen carnoses i dolces en madurar.  

  

L’arbre procedeix del sud-oest d’Àsia i a Europa es troba moltes vegades 

asilvestrada.  Avui la trobem com a espècies típica de la terra baixa mediterrània. 

La cabrafiguera és la figuera salvatge, que rarament dóna figues 

comestibles, ja que els individus solen ser masculins. Creix a les esquerdes de les 

roques.   

 Als transectes estudiats del parc només n’hem trobat 1 peu a la zona 6, 

prop de la masia de Can Oliva, enmig dels arbusts recordant-nos que allò havia 

estat un camp o un hort anys enrere. 

 
 

fruit

escorça
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7. Garrofer 
També garrover 

Família: PAPILIONACEAE 

Gènere: Ceratonia 

Nom científic: Ceratónia silíqua / En castellà: algarrobo / En francès: caroubier / 

En anglès: Carob, locust tree 

  

 És una arbre perennifoli i normalment baix, que pot assolir els set metres 

d’alçària i té una capçada ampla i arrodonida.  

 

 

 

 

garrofer 
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El seu tronc és gruixut i abonyegat i la seva escorça 

llisa i grisenca. 

Les fulles són 

persistents, compostes, 

paripinnades, fan de 10 a 

20 cm de llargada, i tenen 

de 6 a 10 folíols sempre 

parells, de 3 a 7 

centímetres cada un, coriàcis, ovalats, enters amb 

un suau entrant a l’àpex, lluents i de color verd fosc.  

Les flors són petites i sovint passen desapercebudes. No tenen corol·la i 

n’hi ha de tres tipus: masculines (només amb cinc estams), 

femenines (amb un sol pistil) i hermafrodites (combinen les 

dues característiques anteriors). Normalment estan en arbres 

diferents les masculines de les femenines (dioics), però també 

n’hi ha d’hermafrodites. Les Inflorescències es distribueixen en 

ramells penjants de fins a 15 centímetres de llargada. Surten 

sobretot a les branques joves, però també apareixen a les més 

velles i fins i tot al tronc (cauliflòria). Floreix d’agost a octubre.   

El fruit és un llegum indehiscent, carnós i coratjós, la 

garrofa, que pot fer fins a 25 cm de llargada per 2 d’amplada, 

és aplanada i una mica corba i de color bru fosc quan és 

madur i d’un sabor dolcenc. El podem veure des del juliol fins 

a l’agost de l’any següent. 

  

 

La majoria d’aquests arbres són conreats en les regions mediterrànies, 

però també es poden trobar, sense assolir de grans dimensions, com a 

subespontànis a les màquies litorals. Creixen en terres assolellades i calcàries o 

rocoses, a altituds inferiors als 300 metres. 

 En els transectes estudiats n’hem trobat 10 peus: 5 a la zona 1, 1 a la zona 

4 i 4 a la zona 5. Després de l’alzina i els pins, és dels arbres més abundants del 

parc (10% de l’estrat arbustiu). 

escorça 

fulles 

flors

garrofes 
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8. Llentiscle 
També mata i mata de cabrit. 

Família: ANACARDIACEAE 

Gènere: Pistacia 

Nom científic: Pistàcia lentíscus / En castellà: lentisco / En francès: lentisque / 

En anglès : Lentisc, mastic tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un arbre perennifoli, petit,  fins a sis metres d’alçària. Al nostre país, 

sovint d’aspecte arbustiu. 

La seva escorça és grisa, però les branques tendres són vermelloses. 

Les fulles són compostes, paripinnades, amb 6 a 12 folíols, normalment en 

nombre parell, estretament el·líptics, coriàcis. A contrallum es veu el nervi 

principal translúcid i una vora clara a tot el contorn de la fulla. Tant el pecíol com 

el raquis porten un eixamplament lateral a banda i banda anomenat ales. Les 

fulles són molt aromàtiques, d’olor resinosa. 

Les flors són menudes. Les masculines no tenen pètals i presenten 5 

lòbuls i 5 estams amb les anteres de color vermell;  les femenines tenen un calze 

amb 3 o 4 lòbuls i un pistil i són més fosques. Unes i altres formen raïms força 

densos, d’un color porpra intens. La floració va de març a maig. 

Llentiscle arbustiu

flor

fruit 
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El Fruit és una drupa, de forma esfèrica, d’uns 8 mm de diàmetre (de la grandària 

d’un pèsol), inicialment és vermell, però quan madura es torna negre. Fructifica a 

l’octubre i novembre. 

És una espècie típicament mediterrània. És troba als matolls i boscos 

aclarits de la terra baixa.  

En els transectes estudiats n’hem trobat 1 peu en forma arbòria i 5 en 

forma arbustiva (2 a la zona 3, 2 a la zona 4 i el més gran a la zona 5.  

fulla i flor
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9. Llorer 
També llor, lloré 

Família: LAURACEAE 
Gènere: Laurus 
Nom científic: Láurus nóbilis / En castellà: laurel, laurel común / En francès: 

laurier / En anglès: bay laurel, bay, bay leaf, laurel . 
 

 

  

És pot veure en forma d’arbre perennifoli, baix d’uns 5 a 15 metres d’alçària 

o bé en forma d’arbust mot ramificat, sempre dens i de color verd obscur.  

 

 

 

Llorer 
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L’escorça és llisa i fosca.  

Té les fulles persistents, molt aromàtiques quan 

es freguen, coriàcies, alternes, lanceolades i de marge 

enter, lleugerament ondulat, verd obscures per l’anvers 

i més pàl·lides pel revers. El limbe fa de 4 a 10 

centímetres i el pecíol és rogenc.  

Les Flors són unisexuals, petites, amb 4 pètals 

blancs i les masculines i femenines estan en arbres 

diferents (dioic). Estan agrupades en petits fascicles, a 

les axil·les de les fulles. Floreix de març a abril.  

El fruit és una baia, carnosa, ovoide, d’uns 10 a 

15 mm de diàmetre, semblant en la forma i mides d’una 

oliva,  al principi de color verd, però passa a negre quan 

madura. Fructifica d’octubre a novembre. 

 

 És una arbre originari d’Àsia Menor, però cultivat o naturalitzat es troba en 

torrenteres i valls més aviat humides de la terra baixa. 

 En els transectes estudiats n’hem trobat 5 peus, tots ells arboris i tos a la 

zona 5, que és la zona més humida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor i fruit

Fulla 
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10. Om 
Família: ULMACEAE 

Gènere: Ulmus 

Nom científic: Úlmus mínor / En castellà: Olmo / En francès: orme rouge / En 

anglès: elm tree. 

 

 

 

 

 

És un arbre caducifoli, força alt, pot arribar a uns 30 metres d’alçària. Té la 

capçada densa, ampla i ovada.  

 

 

 

Om 
Arbori i arbustiu
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El tronc és recte, gros i l’escorça es clivella amb els anys. 

Les branques joves i els borrons són més o menys llisos i lluents. 

Els branquillons i les fulles estan disposats en dos rengles. 

Les fulles son caduques, alternes, ovals,  

normalment asimètriques i doblement dentades, amb dents 

obtuses en general, les més grans retallades per les petites. El 

limbe té entre 6 i 10 centímetres de llargada i acaben en punta. El 

pecíol té entre 7 i 10 mil·límetres. La cara superior és 

completament llisa, aspra al tacte i s’hi veuen els nervis rectes i paral·lels, l’anvers 

és més clar. 

Les flors són menudes, vermelloses, tenen 4 

o 5 estams i 2 estils divergents, es disposen en 

grups i apareixen a l’hivern abans de que creixin les 

fulles del febrer a l’abril. 

El fruit és una 

sàmara, petita d’1 a 2 

centímetres de llargada, amb una ala de forma ovada al 

voltant de la grana que se situa a la part ampla del fruit. 

Fructifica al maig i el fruit madura abans de que apareguin les fulles.. 

 

Aquest arbre viu a la muntanya mitja, però es pot veure també en la terra 

baixa, a prop dels rius i rieres i a les bardisses. A vegades es cultiva als parcs i a 

les vores de les carreteres. 

És un arbre molt sensible a la grafiosi, que en els últims anys a atacat als 

exemplars més grans de tot el territori Català. 

En els transectes estudiats del parc només n’hem trobat un que podríem 

considerar com a plançó, ja que el seu diàmetre és de 1,3 cm a 1 metre del terra. 

 

 

 

 

 

escorça 

fulla

flor 

fruit
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11. Pi blanc  
 
També pi bord, pi garriguenc i sapina. 
Família: PINACEAE 
Gènere: Pinus 

Nom científic: Pínus halepensis / En castellà: pino carrasco / En francès: pin 

d’Alep / En anglès:  aleppo pine. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pot assolir entre 12 i 20 metres d’alçària i la seva capçada és cònica, 

esclarissada, de formes arrodonides i desigual, pot fer de 4 a 10 metres 

d’amplada. Desprèn  una aroma intensa, típica de les coníferes. 

 

Pi blanc 
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El tronc sol ser llarg, esvelt i tortuós; l’escorça 

és força clivellada en individus adults, gris plata o 

marró en envellir.  

Les fulles són persistents i aciculars. És 

disposen en parelles que es mantenen unides per 

la base quan cauen, fan entre 6 i 10 cm de 

llargada i són de color verd clar per l’anvers i el 

revers, formen plomalls dispersos i creen una gran 

catifa de pinassa als peus de l’arbre.  

Les flors, que podem veure a mitjans de 

primavera, són de color groc marronós i agrupades en 

ament les masculines i de color marró les femenines. 

Floreix entre l’abril i el maig. 

Els fruits són pinyes petites i 

estretament còniques, fan de 

8 a 12 cm de llargada per 3,5 

a 4,5 cm d’amplada. Tenen el peduncle corbat i estan 

col·locades en sentit invers al creixement de la branca 

on van inserides. El seu color és marró clar i les seves 

escames són gairebé planes, són nombroses i sempre presents en l’arbre. 

   

  El pi blanc és un arbre silvestre mediterrani que viu a la terra baixa, 

inicialment a les clarianes assolellades, àrides i pedregoses del país de l’alzina, 

però a mida que l’alzinar es va destruint, s’estén per tot el seu territori. Per aquest 

motiu ha esdevingut el més comú i més abundant dels arbres del parc. 

  En els transectes analitzats només n’hem comptat 11 peus tots ells de més 

de 5 centímetres de diàmetre (a 1 metre). Si només contéssim l’abundància a 

partir dels transectes seria la tercera espècie arbòria més nombrosa del parc. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que hem avaluat la mateixa superfície de 

cada zona, sense mirar-ne l’extensió. És per aquesta raó que hem de mirar en 

quines zones domina cada espècie i en el cas del pi blanc es tracta de les més 

extenses. Si tenim en compte aquest factor corrector passa a ser l’arbre més 

abundant del parc i forma el 27% de l’estrat arbori.                    

escorça 

flors masculines

pinyes 
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12. Pi pinyer  
 
També: pi pinyoner, pi bo, pi campaner, pi de llei, pi de pinyons, pi para-sol, pi ver. 

Família: PINACEAE  
Gènere: Pinus 

Nom científic: Pínus pínea / En castellà: pino piñonero / En francès: pin pignon / 

En anglès: stone pine. 

 

     
 

  És una arbre perennifoli que assoleix una alçaria de 10 a 30 metres. Creix 

molt nu fins a desenvolupar una capçada ampla, de 6 a 12 metres, arrodonida en 

forma de para-sol que s’estén gairebé horitzontal, molt densa i d’un verd intens.  

Pi pinyer 
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La seva escorça és de color gris vermellós, té fissures 

longitudinals profundes que separen plaques gruixudes i 

laminades.  

Les seves fulles tenen forma d’agulla, 

són recargolades i agudes, estan agrupades 

en parelles, fan de 8 a 15 cm de llarg per 1,5 

a 2 mm d’ample, són de color verd fosc 

brillant per l’anvers i el revers i persisteixen durant dos ó tres 

anys. 

 Les flors masculines són daurades i estan agrupades en ament i les 

femenines són de color verd-grogós. Floreix a finals de la primavera entre l’abril i 

el maig. 

Els fruits són les pinyes, grosses i ovoides, que 

fan de 10 a 15 centímetres de llargada per 7 a 10 

d’amplada, i són d’un color marró vermellós brillant a 

la maduresa, quan tenen 3 anys. Les  podem veure 

cap a finals de l’estiu, primer tancades i després 

obertes per alliberar els pinyons que fan d’1,5 a 2 

centímetres de llargada, estan encapsulats en una coberta dura i són comestibles. 

   

  El pi pinyer és un arbre silvestre, originari de sòls disgregats o sorrencs 

lleugers del Mediterràni oriental. Es reprodueix de forma ràpida i extensiva, 

característica que el fa molt apte per a les reforestacions.  Es troba sol o en grups, 

indiferentment a la solana o a la obaga de la terra baixa a les comarques litorals, 

tot i que en zones humides, amb els anys, va essent substituït per l’alzina.  

 En els transectes estudiats ha estat l’arbre més freqüent, n’hem comptat 17 

individus. Tanmateix, seguint la ponderació que hem fet amb el pi blanc i l’alzina 

segons l’extensió de la zona esdevé el tercer arbre més abundant del parc. 

 

 

 

 

 

 

fulles 

escorça 

pinya
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13. Roure martinenc 
Família: FAGACEAE 

Gènere: Quercus 

Nom científic: Quercus humilis, Quercus pubescens, Quercus laniginosa / En 

castellà: roble, roble pubescente, roble común, roble albar / En francès: chêne 

pubescent / En anglès: white oak, pubescent oak. 

 

 

 

Els roures són arbres caducifolis, robusts, no massa alts, d’uns 15 a 20 

metres. Tenen la capçada densa i ampla  i el brancatge gruixut i angulós. Poden 

viure fins a mil anys.  

 

 

Roure 
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El tronc és recte i l’escorça molt rugosa, 

amb clivelles superficials de color bru grisenc.  

Les fulles es marceixen i cauen a la 

tardor, però algunes es poden mantenir tot 

l’hivern seques a l’arbre.  Són blanes o poc 

endurides, amb lòbuls obtusos o molt poc aguts, 

rectes i força regulars. El limbe fa de 5 a 10 

centímetres de llargada per 4 a 6 cm 

d’amplada. A l’inic són densament peludes a 

tota la cara inferior, però van perdent el pèl 

cap a l’estiu. Tenen de 6 a 12 parells de nervis 

i el pecíol pot fer de 4 a 12 mm de llargada. 

Les flors masculines s’agrupen en aments de 4 o 5 

elements i les femenines s’agrupen damunt d’un peduncle molt 

curt.  Floreix cap a l’abril- maig.  
El seu fruit són les glans, cilíndriques, d’1,5 a 3,5 cm, 

habitualment es col·loquen en grups entremig de les fulles. La 

seva cúpula és escamosa, l’extrem arrodonit i el dors 

lleugerament gibós, cobreix d’una tercera a una cinquena part de la gla. Maduren 

a finals del mateix any de la florida. Fructifica cap a l’octubre-novembre. 

  

 Hi ha 7 espècies de roure, que sovint s’hibriden entre elles produint formes 

mestisses que són difícils d’identificar.   

 El roure martinenc viu habitualment en comarques properes al Pirineus, en 

un clima ni massa fred ni massa sec, és el nivell que succeeix a l’alzinar 

muntanya amunt. 

 Al parc només ni ha tres elements a la obaga, tot anant cap a la mina. Tot i 

que l’estadística intenta eliminar els casos més esporàdics, hem d’admetre que, 

per pur atzar, n’apareix un peu en els transectes. 

 

 

 

 

escorça 

flors 
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14. Server 
Família: ROSACEAE 

Gènere: Sorbus 

Nom científic: Sórbus doméstica /  En castellà: serval / En francès: sorbier / En 

anglès: sorb apple. 

 

 És una arbre caducifoli, que pot arribar a d’uns 15 metres d’alçària o poc 

més. Té la capçada densa. 

 

 

Server 
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L’escorça és bruna amb clivelles verticals. 

Té borrons força viscosos, d’un verd clar i sense pèls. 

Les seves fulles es disposen de 

forma alterna a les branques, són 

compostes, tenen entre 11 i 17 folíols 

cada una, de 3 a 6 centímetres de llarg, 

dentats i ben simètrics a la part inferior. 

Les flors, que podem veure a l’abril-juny, són blanques o una 

mica tacades de rosa, , petites, de 8 a 18 mm de diàmetre, amb 5 

pètals i molts estams, agrupades formant ramells, en corimbes. Les 

dents del calze estan corbades enfora i esteses durant la floració. 

El fruit és la serva, en forma de pera, d’uns 3-4 

centímetres de llargada, de vegades més arrodonida i no tan 

grossa. Inicialment grogosa o verda amb taques vermelles, a 

la tardor madura, es torna bru i cau de l’arbre. És comestibles 

i es deixa sobremadurar o si s’asseca. Fructifica entre 

setembre i novembre. 

  

El server a vegades es cultiva com a arbre ornamental. 

És freqüent a la muntanya mitjana, a les valls fresques i ombrívoles de la terra 

baixa, encara que pot créixer a gairebé qualsevol lloc. No és mai abundant en un 

mateix lloc, no forma boscos i soviet es troba enmig de les rouredes. 

 En els transectes estudiats n’hem trobat 1 sol peu a la zona 5. 

 

 

               
 

 
 
 
 

escorça 

fulla

fruit 
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15. Ullastre / Olivera 
També rabell, oastre / Oliu  

Família: OLEACEAE 

Gènere: Olea 

Nom científic: Olea Europaea var. sylvestris / Olea Europaea // En castellà: 

acebuche / olivo  / En francès: olivier sauvage / olivier  / En anglès: wild olive tree / 

olive tree.  

 

 

 

 

 

 

És un arbre perennifoli, que pot arribar a mesurar uns 15 m d'alçada. En 

estat salvatge és espinós i sovint té forma d’arbust. 

 

olivera / ullastre 
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El seu tronc és erecte de color gris clar, ple de 

protuberàncies i fissures, encara que de  jove sol tenir 

l’escorça llisa.  L’ullastre sol estar lleugerametn clivellat. 

Les seves fulles, perennes, tenen un pecíol curt,  són 

oposades, lanceolades, enteres, rígides, fan fins a 8 cm de 

longitud per 2 cm d'amplada, són coriàcies i d’un color verd 

brillant per l’anvers i d’un verd grisenc pel revers, degut a la 

densa pubescència que les cobreix i que té com a objectiu protegir-la del fred a 

l'hivern i de la calor a l'estiu.  

Les flors, que comencen a apuntar cap a finals de 

març, són blanques, molt petites i estan agrupades en 

inflorescències. Tenen quatre pètals de color blanquinós 

i una forta fragància. Escalten de maig a juny. 

Els seus fruits són les 

olives, que són drupes de 

forma ovoide,  a l'interior de les quals apareix un sol os. 

Són de mesures diferents, segons la varietat, encara 

que solen oscil·lar entre 1,5 i 3 cm. Inicialment al juny, 

són de color verd, però, a mesura que maduren, es 

tornen negres. Es recol·lecten entre novembre i febrer. 

 

L'olivera cultivada procedeix de l'ullastre o olivera silvestre que es pot veure 

fàcilment en exemplars no cultivats nascuts a partir d'olives que no han estat 

empeltades. Fins i tot l'olivera cultivada, si es deixa sense treballar, amb el temps, 

també pot adquirir l'aspecte de l'ullastre reduint sensiblement la mida del fruit i 

rarament arribant a formar el típic tronc retorçat de l’espècie cultivada. En estat 

silvestre (ullastre) viu en companyia del llentiscle i del margalló al litoral 

mediterrani. 

Tot i que no ho hem estudiat numèricament, podem afirmar que (comptant 

els plançons) l’ullastre és més abundant que l’olivera. A més, després de tants 

anys sense ser conreades, totes les oliveres tenen aspecte silvestre. 

Als transectes estudiats hem comptat 4 individus arboris, sense distingir 

entre l’espècie cultivada i la salvatge, i 6 arbustius (ullastres). Sense arribar a 

dominar en cap zona és, amb el garrofer, el quart arbre més abundant del parc.

escorça 

flors
olives 
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arbustos 
espècies dels transectes estudiats
del parc del Castell de l’Oreneta 
 
1. Aladern de fulla estreta 
2. Estepa borrera 
3. Figuera de moro 
4. Galzeran 
5. Ginesta 
6. Gòdua 
7. Marfull 
8. Romaní 
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1. Aladern de fulla estreta 
També fràngula, vern menut. 

Família:  OLEACEAE 

Nom científic: Phillyréa angustifólia  / En castellà: labiérnago blanco, ladierna, 

aladierno de hoja estrecha, olivillo, picadera / En francès: filaria à feuilles étroites  

/ En anglès: narrow leaf jasmine box, narrow leaved phillyrea. 

 

 

  
És un arbust perennifoli d’1 a 2 metres d’alçària. 

 Té les fulles oposades, coriàcies, agudes, lanceolades i de marge enter o 

finament dentat. El limbe fa de 2,5 a 4 centímetres i gairebé no te pecíol. 

 Les flors  són petites, blanques amb un to verdós, oloroses, agrupades a 

l’axil·la de les fulles en raïms arrodonits. Tenen una corol·la amb el tub curt, oberta 

en 4 lòbuls, amb els 2 estams sobresortits, el calze és petit en forma de copa, 

amb 4 dents curtes. Floreix entre març i maig. 

 El fruit és una drupa, petita d’uns 3 a 5 centímetres, acabada en punta, 

negrosa quan és madura, amb un pinyol que protegeix una sola llavor. Fructifica a 

l’agost i al setembre. 

 És troba a la terra baixa del Mediterrani, a l’alzinar amb marfull, a la garriga 

i a la màquia. 

 En els transectes estudiats n’hem trobat només un peu arbustiu a la zona  

2 on hi ha una pineda i hi penetra força llum solar. No és un arbust representatiu 

del parc tot i que és més o menys abundant a la pineda vella. 

Aladern de fulla estreta

Fulla i flor
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2. Estepa borrera 
També estepa negra. 

Família:  CISTACEAE 

Nom científic: Cístus salviifólius  / En castellà: jaguarzo morisco / En francès: 

ciste à feuilles de sauge / En anglès : sage leaf rock rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 És un arbust caducifoli,  ramificat, recobert d’un toment blanc però no 

enganxós, d’uns 50 a 80 centímetres d’alçada. 

Les fulles són oposades, molt aspres i rugoses, ovades o el·líptiques, amb 

els nervis molt marcats, tenen els pecíols de cada parell de fulles molt curt i 

s’assemblen molt a les fulles de la sàlvia, d’aquí el nom llatí. 

Les flors són blanques, d’uns 3 a 5 centímetres d’amplada, amb cinc pètals 

i nombrosos estams de color groc intens, més llargs que el pistil i un calze amb 5 

sèpals poc peluts. Floreix de març a juny. 

El fruit és una càpsula de 5 a 7 mil·límetres, que s’obre en cinc valves per 

alliberar les petites llavors. 

És una planta molt estesa a la mediterrània, preferentment en terreny 

silícic. Característica de la brolla d’estepes i brucs que han substituït als alzinars i 

garrigues degradats. 

En els transectes estudiats n’hem comptat 8 plantes, força repartides a la 

zona de solana, creixent allà on hi ha poca competència per la llum, i constitueix 

un 4% de l’estrat arbustiu del parc. 

Estepa borrera fruit 
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3. Figuera de moro 
Família:  CACTACEAE 

Nom científic: Opuntia ficus indica  / En castellà: chumbera, nópalo / En francès: 

viorne tin / En anglès : indian fig, prickly pear. 

 

És un cactus que pot assolir de 4 a 5 m d’alçada. Té les tiges dilatades i 

cobertes d’espines denominades cladodis; mesuren de 20 a 30 cm i popularment 

s’anomenen "pales”.  

Les espines deriven de les fulles que han acabat desapareixent per 

processos adaptatius .  

Les flors són grogues o carbassa, fan  de 7 a 10 cm de diàmetre. Floreix a 

l’estiu.  

Els fruits són baies, les figues de moro, són comestibles i força apreciats, 

però coberts d’espines diminutes. 

És el cactus més freqüent a la regió mediterrània, però és d'origen sud 

americà introduït a Europa pels conqueridors espanyols. 

 Al parc n’hi moltes. En els transectes analitzats n’hem trobat 14 elements. 

Hem considerat 1 element tan un sòl peu com un petit grup de troncs molt junts 

que constituïen una sola massa arbustiva. Segurament introduïda per l’home en 

temps de la Guerra Civil o abans a la zona 1 (o a les seves proximitats) ha anat 

colonitzant tot el sud i sud-est del parc fins la zona 4. 

Figuera de moro 

fruit

flor
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4. Galzeran 
També galleran, cirerer de Betlem,  cireretes o guingues del Bon Pastor, boix 

mascle, boix marí, brusc, llorer bord.  

Família: LILIACEAE 
Nom científic: Rúscus aculeátus / En castellà: brusco, arrayán morisco  / En 

francès: myrte épineux, petit houx  / En anglès : broom, butcher´s. 

És un arbust perennifoli, d’uns 30 a 80 centímetres d’alçària,  tot verd i 

sense pèls. Té tiges de dues menes: unes cilíndriques, les normals, i les altres 

planes, en forma de fulla, que són en realitat falses fulles (fil·locladis o cladodis). 

Aquestes falses fulles, neixen a l’axil·la de les fulles veritables, són lanceolades-

ovades, de 2 a 3 centímetres de llargada i acaben  en una punxa rígida i prima i 

es disposen de forma alterna sobre les branques cilíndriques.  

Les fulles veritables són petites escates,  delicades i menudes, d’uns 3 a 4 

mm de llargada que es desprenen molt aviat de la planta. 

Les flors són solitàries,  petites, verdoses o violàcies, molt poc aparents i 

neixen a la part central dels cladodis demostrant la seva naturalesa. Hi ha flors 

masculines amb 3 estams soldats pel filament formant un sol cos i flors 

femenines, normalment en peus diferents (dioic). Es veuen a l’agost i al setembre 

Els fruits són rodons i vermells. 

És una planta de la terra baixa, però prospera més aviat en zones humides. 

Es troba a l’alzinar amb marfull tot i que també té una presència mínima a la 

garriga.   

Al parc es troba en estat natural a l’obaga (zona 5) i no hi és gaire 

abundant ja que només n’hem comptat 1 als transectes. 

Galceran
Fulla, flor i fruit
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5. Ginesta 
Família: PAPILIONÀCIES 

Nom científic: Spártium júnceum / En castellà: retama de olor, gayomba / En 

francès: gênet d’Espagne / En anglès : Spanish broom 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un arbust d’un a tres metres d’alçària. Té tiges nombroses, cilíndriques, 

finament estriades, erectes i verdes, amb aspecte de joncs. 

Les fulles, en condicions extremes imperceptibles o inexistents, són 

oblongues, lanceolades o linears, petites, d’uns 15 a 20 mm de llargada per 3 o 4 

d’amplada, molt escasses en les tiges i més abundants cap a la base. 

Les flors són grans, fins a 2 cm, papilionàcies, reunides en raïms, al final 

de les tiges, d’un groc molt viu. Tenen el calze prim, bru-rogenc i en forma de 

paperina, amb un sol llavi partit de cap a cap amb cinc dents menudes. 

Desprenen un olor agradable. La planta floreix entre l’abril i el juliol. 

El fruit és un llegum, d’uns 6 a 10 cm de llargada, recobert de pèls 

sedosos. És negre quan està madur. Cada un du de 12 a 18 llavors i quan 

madura s’obre sobtadament en dues peces i expulsa les llavors amb força. 

És troba en els prats secs, brolles, a la màquia litoral Mediterrània i a 

vegades dins del domini de l’alzinar molt degradat. 

 En el parc només n’hem comptat un peu dins la pineda de la zona 4, on hi 

ha abundància de llum solar. 

Ginesta 

flor

fruit 
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6. Gódua Catalana 
També ginestell 

Família:  PAPILIONACEAE 

Nom científic: Sarothámnus arboreus subsp. cataláunicus / En castellà: retama 

de escobas morisco / En francès: genêt  à balais / En anglès : 

           

 

 

 

 

 

 

És un arbust d’un a dos metres d’alçària, amb branques primes, estriades, 

una mica més grises que les de la gódua. 

Les fulles són més abundants que les de la gódua (S. scoparius)  i són 

totes compostes amb tres folíols i amb pecíol, tan les de la part superior con les 

de la part inferior de la planta, és a dir la gódua catalana no té cap  fulla simple i 

sense pecíol com les que té la gódua a la part superior.  

Les flors són grogues, semblants a les de la ginesta. Les podem veure al 

febrer i mars, no de l’abril al juliol com a la gódua. 

El fruit és un llegum d’uns 4 a 5 centímetres de llargada, ennegrit quan és 

madur, de cares lluents i sense pèls. En canvi, el de la gódua té nombrosos pèls 

llargs, arrenglerats a tot el marge 

És troba en terrenys silícics, als turons de la terra baixa. 

En els transectes estudiats n’hem comptat 5 elements força repartits a les 

zones de solana, constituint un 6% de l’estrat arbustiu natural del parc, de manera 

que podem considerar-la una espècie força representativa. 

Gódua

flor

fruit 
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7. Marfull 
Família: CAPRIFOLIACEAE 

Nom científic: Viburnum tinus / En castellà: durillo / En francès: viorne tin, laurier 

tin / En anglès: laurustinus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un arbust perennifoli d’un a tres metres d’alçària. Té les branques joves 

peludes i enrogides.  

Les fulles són oposades, coriàcies, poc peludes, ben verdes per ambdues 

cares; limbe lanceolat-ovat, de 4 a 10 centímetres de llargada i de marge enter. 

Tenen pèls a l’anvers col·locats a les enforcadures dels nervis. El pecíol és curt en 

relació a la mida de la fulla. 

Les flors són blanques o una mica rosades, d’uns 6 mil·límetres dellarg, 

amb la corol·la en forma de campana, amb 5 lòbuls i 5 estams inserits a la 

corol·la. El calze és campanulat, amb 5 dents curtes i agudes. Estan agrupades 

en corimbes densos a l’extremitat de les tiges. Floreix entre març i abril. 

El fruit és una drupa, ovoide, de 5 a 6 mil·límetres de  diàmetre i de color 

blau fosc amb lluentor metàl·lica quan madura (com podem apreciar perfectament 

a la coberta de l’herbari). Fructifica al setembre. 

marfull 

fulla

fruit 

flor
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És una espècie característica de l’alzinar mediterrani típic, però també a la 

garriga i a la bardissa. Sovint es cultiva com a planta ornamental i pel seu 

creixement ràpid és molt utilitzat per formar barreres. 

És la segona espècie més abundant del parc i es troba a totes les zones 

estudiades amb un mínim de dos peus per zona. N’hem contat 41 peus en total i 

forma un 23% de l’estrat arbustiu. Com més al nord ens desplacem més abundant 

esdevé, segurament per intervenció humana però també per la major dominància 

de l’alzinar. 



_____________________Herbari de l’estrat arbori i arbustiu del Parc del Castell de l ‘Oreneta ___ 
 

_________________________________________________________________  40    ___ 
 

8. Romaní 
També romer 

Família: LAMIACEAE 

Nom científic: Rosmarínus officinális / En castellà: romero / En francès: romarin/ 

En anglès : rosemary, Old Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un arbust perennifoli de 0,5 a 1 metre d’alçària, molt aromàtic. 

Les fulles  són linears, fan de 2 a 3 centímetres de llargada i tenen el 

marge revolut per tal d’evitar l’evaporació. Són coriàcies, verdes de la cara 

superior, blanquinoses i peludes a la cara inferior. 

Les flors són blavenques, d’un centímetre de llarg, amb la corol·la d’una 

sola peça però labiada, amb el llavi superior bífid i l’inferior dividit en 3 lòbuls, el 

del mig més ample. Tenen 2 estams i el calze en forma de campana també 

bilabiat amb el llavi superior enter i oval i l’inferior dividit en 2 dents punxegudes. 

Pot florir tot l’any, però normalment fa una floració a l’inici de la primavera i una 

altra a la tardor. 

El fruit està constituït per 4 núcules. 

És molt abundant a la terra baixa de tota Catalunya i és molt afí als terrenys 

calcaris.  

No podem considerar que sigui una espècie abundant, ja que malgrat que 

n’haguem contat cinc peus, aquests es troben a les zones 3 i 4, que ocupen una 

extensió reduïda. 

Romaní 

flor

fulla 
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