
A l’estiu ofereix una imatge general d’aridesa i sequedat. Només
els arbres amb arrels fondes poden disposar de l’aigua que els
permet continuar la seva activitat. Els petits arbusts i les nombro-
síssimes mates, que dominen a les regions mediterrànies, es des-
prenen de branques i fulles per tal de reduir les pèrdues d’aigua.
Només retorna l’activitat després de les primeres pluges de tar-
dor. Aleshores desperten nombroses bulboses, germinen les
plantes anuals i, de moltes plantes arbustives, broten noves fulles
que permetran aprofitar les pluges d’hivern. La vegetació confor-
ma un paisatge més verd i vigorós. L’hivern sol ser un període de
repòs per a les parts aèries de les plantes, a causa de les baixes
temperatures, mentre que sota terra creixen les arrels esperant l’a-
rribada de les pluges de primavera. En aquesta darrera estació
floreixen la major part de les plantes mediterrànies. El Jardí esde-
vé llavors un espectacle de colors que, a més, convida els animals
a acostar-se a les plantes i a pol·linitzar-les.

El Jardí Botànic de Barcelona necessita temps per créixer i desen-
volupar-se al ritme dels cicles naturals de les plantes. Per aquest
motiu requereix paciència i comprensió per part dels visitants els
quals, per altra banda, tindran el privilegi de viure’n els canvis pro-
duïts a cada estació i la seva consolidació al llarg dels anys.

L’Institut Botànic de Barcelona
L’Institut Botànic és un centre d’investigació amb llarga tradició a
Catalunya. Conserva les principals col·leccions científiques gene-
rades al país des de fa més de tres segles. L’edifici actual, inau-
gurat el 2003, inclou una sala d’exposicions on s’hi pot visitar el
Gabinet d’Història Natural Salvador. El Museu Salvador va ser el
primer museu obert al públic a Barcelona. Conserva els testimo-
nis més antics coneguts sobre l’estudi de la flora, la fauna i la
geologia catalanes. Actualment l’Institut és un centre mixt del
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de
l’Ajuntament de Barcelona i el principal centre de recerca asso-
ciat als treballs de conservació que es duen a terme al Jardí
Botànic. Conserva tots els testimonis de referència de les
recol·leccions i plantes cultivades al Jardí.

L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de
Barcelona
L’Associació d’Amics va néixer l’any 1993 amb l’objectiu d’impul-
sar la creació d’aquest nou Jardí Botànic de Barcelona, quan
encara es trobava en una fase molt inicial. La finalitat principal de
l’Associació és donar suport al Jardí i als seus objectius que són:
vetllar per la conservació del patrimoni natural i sensibilitzar el
ciutadà envers l’estima i el respecte per les plantes. Compta amb
més d’un centenar de voluntaris que realitzen diverses activitats
de divulgació, visites guiades, etc.

(1) Per a més informació vegeu les fitxes Els Arbres Gespa del Jardí Botànic i Les
Bessones de la col·lecció “Arbres i arbusts singulars dels parcs metropolitans”.

Les Bessones: dues oliveres singulars del Jardí (1)

- La Mediterrània oriental compta amb formacions arbòries
dominades per coníferes (avets, cedres i xiprers) i pels boscos
caducifolis d’Euràsia meridional amb castanyers, freixes i tells.
La formació arbustiva més significativa és la “phrygana” amb
nombroses espècies d’estepes, ginestes i asteràcies (amb flors
formades per agrupacions de flors petites) .

- A la Mediterrània occidental hi és present un ampli ventall de
boscos, que van des de les fagedes humides, de tendència
atlàntica, fins als boscos esclerofil·les típics mediterranis com
l’alzinar o la sureda. A les formacions arbustives, anomenades
brolles o màquies, són abundants les plantes aromàtiques. Els
principals endemismes es troben entre les plantes de rocalla.

- Al nord d’Àfrica dominen les formacions arbòries de les mun-
tanyes de l’Atles, com el boscos de cedres presidits per
Cedrus atlantica. La comunitat arbustiva més significativa és
l’“arganial”, que rep el nom de l’espècie dominant, Argania spi-
nosa. Els palmerars recorren les rambles de la terra baixa. A
les brolles hi ha molts endemismes que pertanyen a la família
de les asteràcies i de les labiades.

- La vegetació canària es considera mediterrània en sentit florís-
tic, encara que amb una certa influència subtropical. Entre els
paisatges arboris hi ha els boscos termòfils, amb endemismes
com la palmera de Canàries i el drago, les pinedes de pi de
Canàries i les formacions més humides de laurisilva. Les for-
macions arbustives corresponen al “cardonal” i al “tabaibal”.

El Jardí Botànic de Barcelona: un espai per
viure les mediterrànies del món
Seguint l’itinerari principal, o endinsant-se per la capriciosa xarxa
de camins, es descobreixen les plantes més característiques dels
principals paisatges vegetals mediterranis. Una observació acura-
da, permet comprovar les seves similituds i les seves diferències,
alhora que possibilita descobrir alguns trets morfològics comuns
a moltes plantes adaptades al clima mediterrani.

Qualsevol època de l’any és bona per visitar el Jardí, però la seva
vegetació respon a les condicions marcades pels cicles estacionals.

Jardí Botànic
de Barcelona
Totes les mediterrànies del món

XARXA DE PARCS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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Arbres del jardí
Els perennifolis
N’hem distingit tres grups principals:

Palmàcies i similars

1 Agave sisalana, sisal
2 Brahea armata, palmera blava
3 Chamaerops humilis, margalló
4 Dasylirion quadrangulatum, dasilirion
5 Dracaena draco, drago
6 Encephalartos horridus
7 Encephalartos senticosus
8 Jubaea chilensis, palma de Xile
9 Macrozamia moorei

10 Washingtonia filifera, washingtònia
11 Xanthorrhoea glauca, morenet
12 Yucca schottii, iuca

Pins i altres coníferes

13 Araucaria heterophylla, araucària
14 Cedrus atlantica, cedre de l’Atlas
15 Cupressus semp. f. horizontalis, xiprer
16 Juniperus thurifera, savina turífera
17 Pinus canariensis, pi de Canàries
18 Pinus pinea, pi pinyer
19 Sequoia sempervirens, sequoia
20 Sequoiadendron giganteum, sequoia gegant
21 Tetraclinus articulata, xiprer quadrivalve
22 Wollemia nobilis

Altres perennifolis

23 Acacia sieberana
24 Agonis flexuosa, arbre pipermint
25 Apollonias barbujana, “barbusano negro”
26 Arbutus canariensis, “madroño canario”
27 Banksia integrifolia
28 Banksia praemorsa

29 Brachychiton populneum, braquiquíton
30 Cereus hildmannianus
31 Cryptocarya alba, “peumo”
32 Cussonia spicata
33 Ekebergia capensis
34 Eucalyptus erythrocorys
35 Eucalyptus ficifolia
36 Eucalyptus leucoxylon
37 Eucalyptus megacornuta
38 Eucalyptus torelliana
39 Eucalyptus wandoo
40 Ficus rubiginosa f. glabrescens
41 Grevillea johnsonii
42 Hymenosporum flavum
43 Ilex mitis
44 Noltea africana
45 Olea europaea, olivera
46 Persea indica, “viñátigo”
47 Prosopis chilensis, “algarrobo”
48 Quercus ilex, alzina

Els caducifolis
49 Acacia karroo, aromer de Sudàfrica
50 Celtis australis, lledoner
51 Cercis siliquastrum, arbre de l’amor
52 Corylus avellana, avellaner
53 Erythrina lysistemon, arbre del coral
54 Fagus sylvatica, faig
55 Geoffroea decorticans, “chañar”
56 Kirkia willmsii
57 Pistacia atlantica, “almácigo”
58 Prunus avium, cirerer
59 Punica granatum, magraner
60 Quercus cerris
61 Quercus pyrenaica, roure reboll
62 Sophora toromiro, “toromiro”
63 Sorbus domestica, server
64 Tilia cordata, tell de fulla petita
65 Ziziphus jujuba, ginjoler

Arbusts i altres plantes
1 Aeonium arboreum
2 Aloe striatula, àloe
3 Anthyllis hystrix, socarrell gros
4 Argania spinosa, “argán”
5 Arundo mediterranea, canya
6 Ballota acetabulosa
7 Callistemon citrinus
8 Carissa grandiflora, cirerer de Natal
9 Ceanothus arboreus, lilà de Califòrnia arbori

10 Cistus parviflorus
11 Clematis vitalba, vidalba
12 Colliguaja odorifera
13 Dicksonia antarctica
14 Ebenus cretica
15 Echium callithyrsum, “tajinaste azul”
16 Echium fastuosum, “tajinaste”
17 Echium simplex, “tajinaste”
18 Euphorbia balsamifera, “tabaiba dulce”

19 Euphorbia canariensis, “cardón canario”
20 Euphorbia ingens
21 Euphorbia resinifera
22 Gazania splendens, gazània
23 Genista linifolia, ginesta linifòlia
24 Hakea recurva
25 Limonium sventenii, “siempreviva”
26 Marcetella moquiniana, “palo de sangre”
27 Oscularia deltoides, osculària
28 Phlomis chrysophylla
29 Phlomis purpurea, sàlvia borda
30 Psephellus pulcherrimus
31 Puya chilensis, “chagual”
32 Rosmarinus officinalis, romaní
33 Ruscus aculeatus, galzeran
34 Salvia apiana, sàlvia blanca de Califòrnia
35 Salvia canariensis, sàlvia canària
36 Sambucus nigra, saüc
37 Spartium junceum, ginesta
38 Teucrium heterophyllum, “jocama”

Zones homoclimàtiques
i fitoepisodis
1. AUSTRÀLIA
1 Bosc de la regió oriental
2 Brolla calcícola del litoral occidental
3 Comunitats subdesèrtiques d’acàcies
4 Bosc calcícola de la regió occidental
5 Brolla acidòfila meridional
6 Brolla amb proteàcies de la regió occidental
7 Brolla de la regió oriental
8 Bosquines i màquies occidentals
9 Bosquines meridionals d’eucaliptus

10 Bosc meridional
11 Bosc de la regió occidental

2. SUD-ÀFRICA
21 Bosc sud-oriental
22 Karoo
23 Sabana
24 Bosc de muntanya meridional
25 Brolla litoral
26 Brolla de terres baixes
27 Bosquines acidòfiles
28 Fynbos
29 Brolla de brucs*

3. XILE
31 Bosc espinós
32 Matollar esclerofil·le
33 Bosc esclerofil·le
34 Bosc caducifoli
35 Matollar espinós
36 Matollar desèrtic arbustiu*
37 Matollar desèrtic arbustiu amb

suculentes columnars*

4. CALIFÒRNIA
41 Comunitats de zones semidesèrtiques
42 Comunitats de Iuques
43 Xaparral
44 Brolles litorals d’artemises i sàlvies
45 Bosc de la badia de Monterrey
46 Bosc de rouredes i alzinars*
47 Bosc de muntanya de pins i sabines*
48 Bosc de muntanya de pins i sequoies*

5. MEDITERRÀNIA ORIENTAL
51 Bosc caducifoli d’Euràsia meridional
52 Comunitats de muntanya*
53 Bosc de ribera
54 Alzinar
55 Comunitats d’estepes*
56 Comunitats rupícoles
57 Phrygana

6. MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
60 Comunitats gipsícoles*
61 Brolla basòfila
62 Bosc mixt de muntanya
63 Rouredes acidòfiles
64 Rocalla andalusa*
65 Alzinar
66 Brolla acidòfila
67 Rouredes basòfiles
68 Bosc de ribera 
69a Rocalla valenciana
69b Rocalles balears i tirrèniques
69c Rocalla catalana

7. NORD D’ÀFRICA
71 Bosc de cedres de l’Atlas
72 Bosc de sureres i alzines
73 Comunitats rupícoles de l’Atlas
74 Brolles silicícoles del Rif
75 Rocalla del Rif*
76 Arganial
77 Palmerals i comunitats d’oueds
78 Brolles d’ullastres i margallons

8. ILLES CANÀRIES
81 Laurisilva
82 Faial-brugueral
83 Pinedes canàries
84 Tabaibal
85 Comunitats dels cims volcànics
86 Bosc termòfil
87 Cardonal

* En construcció


