
És un t ipus de vegetació de zones on l ’escassedat d ’a igua,  la
pastura i  a ltres t ipus de pertorbacions naturals  impedeixen
que la  successió vegetal  evolucioni  cap el  desenvolupament
de matol lars ,  garr igues i  boscos.  Es  caracter itza per  ocupar

àrees en general  pet ites i  planes i  per  presentar  una enorme
diversitat  f lor íst ica malgrat  la  seva fesomia d’erm.  Hi

destaquen les  orquídies ,  molses i  aromàtiques,  moltes de les
quals  són endèmiques.  Tanmateix ,  l ’abandó de les  pastures
tradicionals ,  la  transformació en zones de conreu intensiu o
la  seva destrucció def init iva per  l ’expansió urbaníst ica n ’han
una forta regressió .  La transformació almenys d’una part  de

les gespes urbanes en prats  mediterranis  n ’afavorir ia  la
conservació alhora que reduir ia  la  despesa en aigua de rec i

augmentaria  la  biodivers itat .
 

d e  p a p a l l o n e s

És una herba aromàtica, més coneguda seca i trinxada a la cuina que no
pas fresca i ufana als prats humits i vores de boscos caducifolis on viu. Les
fulles observades a contrallum mostren uns puntets: les glàndules on
s’acumulen olis essencials com el timol. Formen una inflorescència
terminal i algunes de laterals, atapeïdes de flors menudes blanques,
rosades o tacades de porpra. Els calzes i les fulletes que acompanyen les
flors tenen un matís granat. Floreix a començament d’estiu i el seu nèctar
atrau abelles solitàries i papallones. Per defensar-se de les formigues que
en destrueixen les arrels atrau algunes espècies de blavetes les erugues
de les quals són paràsites d’aquestes formigues.

ORENGA (ORIGANUM VULGARE)
 
 



d e  p a p a l l o n e s

És una mata que viu sobretot a l’ombra esclarissada dels pins, en
terrenys relativament eixuts i fins i tot pedregosos. Les tiges són
llenyoses i rabassudes a la base, on estan cobertes de fulles allargades,
mentre que les parts superiors són verdes i esveltes, pràcticament
sense fulles. Les flors formen inflorescències més atapeïdes quant més
a prop de la punta. En produeixen un nèctar molt atractiu per als
pol·linitzadors. Floreix als mesos d’agost i setembre, com la sajolida
(Satureja montana). Tot i que s’utilitza en perfumeria, no és tan
apreciat com l’espígol ver, el qual té les fulles més curtes i estretes i
tiges florals que no es ramifiquen. Mentre que l’espígol comú és molt
comú a la comarca de Bages, l’espígol ver n’és absent, i cal anar a
buscar-lo a les comarques veïnes del nord, al Solsonès o al Berguedà. 

ESPÍGOL COMÚ (LAVANDULA LATIFOLIA) 
 
 
 

TIMÓ (THYMUS VULGARIS)
 
 

És una planta poc exigent: creix en tota mena de terrenys assolellats,
des de ran de mar fins a les timonedes de les planes de Lleida i als
roquissars muntanyencs, amb preferència pels terrenys calcaris. Fa
fins a 30 cm d’alçada, té una base llenyosa, escorça gris i ramificació
tortuosa. Les fulles són petites, perennes. Les flors s’agrupen a la part
alta de la tija en glomèruls. El calze barreja els colors verd i granat i la
corol·la rosada o violàcia. Floreix a la primavera i atrau molts
pol·linitzadors. És la planta nutrícia de la blaveta de la farigola
(Pseudophilotes ponoptes).

Si es freguen les fulles, se’n desprèn l’essència de timó, un alcohol
anomenat timol molt emprat en perfumeria. L’aigua de timó s’utilitza
sobretot com a desinfectant per tractar afeccions a la boca o prop dels
ulls, i també per fer infusions o bé per aromatitzar plats. Un plat
tradicional, ja quasi oblidat, són les sopes de pa aromatitzades amb
una branqueta de timó, que en temps magres servien per aprofitar el
pa sec o per alimentar aquells que havien perdut les dents.

Fotografies i text: Florenci Vallès i Jordi Badia de ICHN-Bages



d e  p a p a l l o n e s

REINA ZEBRADA

PAPALLONA REINA

SALTABARDISSES DE SOLELL SALTABARDISSES DE SOLELL

Iphiclides feisthamelii. Pon els ous al revers de les
fulles d’arbustos com l’aranyoner i l’arça blanc. Té una
generació primaveral i una altra d’estival. Hiberna com
a pupa.

Papilio machaon. Pon els ous sobre les fulles del
fonoll, la pastanaga i la ruda. Té tendències
migradores i fa fins a cinc generacions anuals
depenent de la zona i l’any. Hiberna com a pupa.

Pyronia cecilia. S’alimenta de gramínies d’ambients
secs. Només té una generació, entre juny i agost.
Hiberna com a eruga.

Espècies de papallones presents a  la  zona

Aquestes dues espècies
no presenten
dimorfisme sexual, és a
dir, mascles i femelles no
difereixen en la forma,
color i mida.  


