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Iberis
Espécie de planta com flores pertencentes à família Brassicaceae. Compreende 

ervas e arbustos perenes e eternamente verdes, nativas do Velho Mundo. 
Também conhecida por “candytuft”, não se relaciona aos doces, derivando de 

Candia, o antigo nome da cidade Iraklion na ilha de Creta.
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Thymus
Nome comum do tomilho Breckland, tomilho selvagem Breckland, tomilho 

selvagem, tomilho rastejante ou tomilho elfin, é uma espécie de planta florida 
da família da hortelã Lamiaceae, nativa da maioria da Europa e África 

do Norte. É baixa, geralmente um arbusto prostrado. As flores fortemente 
perfumadas são lilás, rosa-púrpura, magenta ou de um branco raro. A planta 

resistente tolera algum tráfego de pedestres e produz odores que variam desde 
ervas fortes a um suave limão, dependendo da variedade.
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Picris
Uma espécie da família do girassol descrito como tal pelo botânico sueco 

Linnaeus, em 1753. As espécies Picris são usadas como plantas alimentares 
pelas larvas de algumas espécies de Lepidoptera, tais como a traça da 

borboleta Diasemia reticularis. Esta espécie está espalhada pela Europa, Ásia, 
África e Austrália.
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Arabis
Arabis é uma espécie de planta com flores, da família Brassicaceae, subfamília 

Brassicoideae. São plantas herbáceas, anuais ou perenes, densamente peludas 
e com pequenas flores brancas de quatro pétalas.
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Juncus
Juncus é uma espécie de planta florida monocotiledónea. São plantas 

herbáceas que se assemelham a gramíneas. Foi historicamente ignorada pelos 
botânicos. Na sua monografia de 1819, James Ebenezer Bicheno descreveu o 

género como “obscuro e pouco convidativo”.
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Ononis
Ononis é uma grande espécie de ervas e arbustos perenes da família das 

leguminosas Fabaceae. Alguns membros desta espécie são ervas cultiváveis 
cujas hastes duras são capazes de parar o ancinho. Está nativamente

distribuída pela Europa.
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