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RRACÓ  

 

PPRESENTACIÓ 

 
De cara a l’estiu, les flors de les plantes són substituïdes poc a poc per fruits. L’activitat 

biològica dels vegetals segueix uns cicles o ritmes que no escapen pas de l’observació 

quotidiana. El mes de juny és un període de múltiples transformacions en les plantes i 

malgrat els signes de calor, el creixement i els canvis visuals no s’aturen.   

Visitar l’Arborètum el mes de juny ens omple també d’excel·lents imatges estètiques. 

Aneu a veure la xeringuilla, el magraner, la murta... i gaudireu encara de floracions 

perllongades.  

Si fullegeu aquest número de Lignosa trobareu noves curiositats del món vegetal, reculls 

de cultura popular i literatura i entre altres articles, referències a espècies de notable 

interès i, com no pot ser d’altra manera, referències també a les bestioles inseparables de 

les plantes.    

LLIIGGNNOOSSAA    

J.A. Conesa 

Rocalla de les plantes macaronèsiques  
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TTAULER   
Exposició de plantes dels Secans de Ponent 2016  

Els proppassats dies 10 i 11 de maig, coincidint amb la Festa Major de Lleida, l’Arborètum-
Jardí Botànic de Lleida, la Secció de Botànica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) 
organitzaren al pati de l’IEI l’exposició ‘Plantes dels Secans de Ponent’, que també comptà 
amb la col·laboració del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de la 
Universitat de Lleida. 

La mostra reuní 194 espècies de plantes representants de les contrades semiàrides de la 
plana de Ponent. Les plantes es presentaren fresques i posades en aigua en ampolles 
d’aigua reciclades. Cada planta anava acompanyada d’una etiqueta identificativa que 
incloïa la família, el nom científic, el nom popular en català i la seva abundància relativa 
en el territori. Per mostrar les plantes que es troben protegides, es va recórrer a fotografies. 
A fi d’informar al visitant sobre la importància de conservar els secans i l’origen de les 
plantes que hi viuen es dissenyaren uns roll up que contenien textos i il·lustracions 
diverses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

                     Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor  

Instantànies de l’exposició de Plantes 
dels Secans al pati de l’IEI 
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La tarda dels Museus a l’Arborètum reuneix 60 persones 

El passat 14 de maig es celebrà a l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida la tarda dels museus, 
una jornada de portes obertes que serveix per commemorar el Dia Internacional dels 
Museus. Foren 60 les persones que assistiren a la convocatòria i que gaudiren d’una visita 
guiada gratuïta i distribuïdes en dos grups.  

La visita combinà l’observació de plantes medicinals i el descobriment d’aprofitaments, 
usos i curiositats de més d’una vintena d’arbres i arbustos representatius dels diferents 
paisatges i biomes de l’Arborètum. És el tercer any que se celebra aquest dia, iniciativa que 
va començar el mateix any que l’espai va obrir les portes l’any 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arborètum a Facebook i Instagram 

Des del passat mes de maig podeu seguir-nos a Facebook i Instagram. A Facebook  
(https://es-la.facebook.com/ArboretumJBLleida/) podreu conèixer de primera mà 
informació relativa a l’Arborètum. A Instagram  
(https://www.instagram.com/arboretumlleida/) pugem cada dia una foto d’una planta de 
l’Arborètum en l’estat fenològic actual, per la qual cosa us pot ser de gran ajut per si la 
voleu observar personalment.  

                                                      

Textos: Josep A. Conesa Mor. Fotografia: Meritxell Mor Gibert  

Un dels grups de la visita guiada 
“La tarda dels Museus” a 
l’Arborètum 
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  CCURIOSITATS DEL MÓN VEGETAL  

Fulles per a tots els gustos: de sol i d’ombra 

En observar les fulles que broten d'algunes plantes és possible observar com en el mateix 
individu es donen dos o més tipus de fulles –dimorfisme foliar–, que es diferencien 
substancialment bé per la forma o bé per la mida. Aquest fenomen botànic es coneix amb el 
nom d’heterofília. 

Hi ha casos força comuns on s’observa que les fulles juvenils són diferents en mida o en 
forma respecte les fulles adultes de la mateixa planta; en altres casos les fulles que naixen 
de les branques superiors arriben a ser morfològicament diferents respecte aquelles que es 
desenvolupen en una posició més inferior. També són força freqüents els casos d’una 
resposta de mida i forma diferents si la planta es desenvolupa com a arbre o bé ho fa com 
arbust de resultes, posem pel cas, d’una pressió ramadera. Totes aquestes circumstàncies 
tenen en comú que massa vegades dificulten la identificació correcta de l'espècie, perquè 
per separat poden semblar espècies diferents. 

L’heura (Hedera helix), una planta enfiladissa força estesa en el bosc de ribera i altres boscos 
de l’àmbit mediterrani, hermafrodita i de cicle plurianual, ens ofereix un bon exemple de 
l’heterofília. La forma de les fulles que naixen de les branques superiors, que són les 
il·luminades, és ben diferent d’aquelles que naixen de les branques inferiors, poc 
il·luminades i dites comunament d’ombra. Les superiors són romboïdals, lluents, enteres i de 
color verd clar, posseeixen un gran potencial fotosintetitzador i són sostingudes per 
branques amb capacitat per a produir flors. Les inferiors, pel contrari, són palmades amb 
tres o cinc lòbuls, de color verd fosc i amb una nervadura blanquinosa característica i no 
produeixen flors. 

  

 

 

 

 

 

 

Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor 

Branques de l’heura (Hedera helix). A 
l’esquerra, detall de les fulles situades en una 
branca superior i il·luminada. A la dreta, 
branca inferior i d’ombra amb fulles típicament 
palmades.  
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  CCOL·LECCIÓ DE PLANTES  

Descobrint el Sugi 

Cryptomeria és un gènere de coníferes que pertany a la família de les taxodiàceas. 
Està integrat per una sola espècie, la criptomèria japonesa (Cryptomeria japonica), planta 
endèmica del Japó, on se la coneix amb el nom japonès de sugi. En els últims anys en els 
països occidentals s'ha anat incorporant l'ús del terme ‘sugi’ per referir-se a aquest arbre, ja 
que sembla més adequat que l'usat antigament en anglès, ‘cedre japonès’, ja que certament 
no és pas un cedre (Cedrus). 

Sugi, és un arbre d’alçada considerable, ja que pot assolir 60 m d'alçada, de tronc recte i 
capçada densa. L’escorça és també característica perquè és gruixuda, tova i fibrosa, de color 
marró vermellós i amb esquerdes longitudinals, que es desprèn en bandes. El port es torna 
estretament cònic i columnar amb l'edat. A l’àrea natural, que comprèn Honshu, Shikoku i 
Yakushima, l’espècie es distribueix discontínuament al trobar-se dispersa en algunes 
contrades com a resultat de la sobreexplotació que ha patit aquesta espècie durant els 
darrers 1000 anys. Yakushima és però, una de les poques àrees on els boscos naturals 
mantenen un estatus acceptable, atès que hi ha un nombre considerable d’exemplars que 
tenen més de mil anys d'edat, malgrat que la categoria de protecció està propera a estar 
amenaçada en estat silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons o estròbils femenins immadurs de Cryptomeria 
japonica 

Branca amb cons masculins i femenins de 
Cryptomeria japonica 
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Al Japó, sugi, és considerat l'arbre nacional, i comunament es troba plantat al voltant de 
temples, on dóna una nota cromàtica extraordinària a la tardor quan les fulles adquireixen 
un color marró característic per reeixir després al recuperar la verdor a la primavera. 
Altrament, és  també una espècie molt popular entre els cultivadors de Bonsais.  

La fusta d'aquesta espècie és considerada molt valuosa per a la construcció de cases, 
revestiments, fusteria, ebenisteria i la fabricació de mobles degut a la seva grandària, 
facilitat per treballar-la i durabilitat. L'escorça fibrosa també s’aprofita, i s'utilitza 
tradicionalment per fer les teulades de les cases, però en l’actualitat també es processa com 
fibra vegetal o en compost. Aquests dos aprofitaments fan que l’espècie esdevingui la 
principal conífera utilitzada en la silvicultura japonesa (aproximadament un 44% de totes 
les plantacions).  

D’altra banda el sugi també ha estat introduït a la Xina des de fa molts segles; i a Taiwan 
els japonesos ja varen establir extenses plantacions d’aquesta espècie en substitució dels 
boscos naturals. Hi ha diversos centenars de cultivars coneguts d'aquesta espècie al Japó, a 
Europa i Amèrica del Nord, la majoria dels quals s'utilitzen àmpliament en jardins i parcs. 

L'Arborètum-Jardí Botànic de Lleida compta amb alguns exemplars de cinc anys d'edat de 
criptomèria en el bioma ‘boscos caducifolis’, concretament en el paisatge bosc mesofític 
asiàtic. Aquests exemplars s’han obtingut per cultiu a partir de llavors procedents del Jardí 
Botànic de Kew Gardens a Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text i fotografies: César Del Arco Garcia 

Peu de 5 anys d’edat de Cryptomeria japonica al bosc 
mesofític asiàtic a l’Arborètum 
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  CCULTURA POPULAR I LITERATURA  

Ginesta (Spartium junceum) 

 

La ginesta altre vegada 

la ginesta amb tanta olor 

és la meva enamorada 

que ve al temps de la calor. 

Per a fer-li una abraçada 

he pujat dalt del serrat: 

de la primera besada 

m’ha deixat tot perfumat..., 

Joan Maragall, poema “La ginesta” 

 

 

I Brandí el Talem per la clara festa 

La sina tota plena de ginesta, 

en lassitud divina de tresor 

Josep Carner , poema “ A pas de la Custòdia”  

 

 

 

Recull i fotografies: Meritxell Mor Gibert 

Detall de la flor de la ginesta  

Peu de ginesta al bioma del boscos mediterranis a 
l’Arborètum   
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A B 

C D

A) Adults i ous d’àcars; B) Àcar fitoseid depredant un àcar fitòfag; 
C) Gal·les en fulles de salze; D) Teranyina produïda per àcars en 

 

BBESTIOLES 

Els Àcars 

Els àcars són ben coneguts pels problemes d’al·lèrgies que ens poden causar els que es 
troben a la pols. Però també hi ha àcars que s’alimenten de plantes i aquests són una altra 
de les bestioles que podem trobar habitualment en els parcs i jardins.  

No són insectes, sinó aràcnids, com les aranyes i les paparres. Els adults i les formes 
juvenils tenen la mateixa aparença, excepte que les larves recent emergides dels ous tenen 
6 potes, enlloc de les 8 que tenen les larves més grans i els adults. Costen d’observar, 
perquè tenen una mida molt petita que els fa difícils de veure a ull nu, i hi ha un grup  
gairebé microscòpics que només 
es detecten pels danys. 

Solen viure agrupats en colònies 
al revers de les fulles i poden fer 
petites teranyines que fa més 
fàcil trobar-los. Es reprodueixen 
molt ràpidament, sobretot en 
ambients càlids i secs. Xuclen 
continguts cel·lulars produint 
decoloracions a les fulles, que 
poden assecar-se i caure si les 
poblacions d’àcars són molt 
abundants. Alguns tenen una 
saliva tòxica que provoca 
deformacions o gal·les en els 
teixits de la planta.   

A l’Arborètum els podem 
trobar, per exemple, a les fulles 
dels til·lers, on es poden veure 
fàcilment amb una lupa 
comptafils o bé podem trobar les gal·les que fan sobre les fulles dels salzes. 

Per al seu control comptem amb l’ajuda de diversos enemics naturals, com algunes 
marietes, larves de dípter, heteròpters del grup dels antocòrids, etc., però sobretot altres 
àcars de la família dels fitosèids, que són uns depredadors molt eficaços. Alguns d’aquests 
enemics naturals són produïts i es comercialitzen per empreses especialitzades. 

Text: Belén Lumbierres. Fotografies: A i C - Belén Lumbierres, B i D - Internet 
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  AAGENDA 

 
Per aquest mes de juny no hi ha activitats programades a l’agenda de l’Arborètum, les pròximes 
seran els “Concerts d’Estiu” durant el mes de juliol i la informació us l’enviarem en el proper 
número de Lignosa al mes de juliol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preus ARBORÈTUM-JARDÍ BOTÀNIC DE LLEIDA 
 
Tallers escolars: 75 €-100 €.  
Visites guiades escolars: 65 € 
Visites guiades per a grups: 75 € 
         Interessats: cal inscripció prèvia a arboretum@pcital.es 
 
Amics i Amigues de l’Arborètum: quota anual 15 €; quota familiar 25 €; estudiants i jubilats 10 € 
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  PPLANTA A CONÈIXER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignosa, 11 (juny 2016) 
Director: Josep Antoni Conesa Mor 
Maquetació i coordinació: Meritxell Mor Gibert 

Horari i calendari d’obertura 
   Obert de dimarts a diumenge 
� De novembre a març: de les 10 a les 17 h 

� D’abril a octubre: de les 10 a les 13 h i de les 16 a les 20 h 

Romandrà tancat l’1 de gener, el 6 de gener, l’1 de maig i el 25 de 
desembre. 

 
Accés lliure 
� Els dies de portes obertes  
� El primer diumenge de cada mes 
 

Es permet l’accés al recinte fins a 45 minuts abans de l’hora del 
tancament. 
 

Visites guiades, cursos i tallers 
Enric Farreny, 49 - 25199 Lleida 
http://arboretum.parcteclleida.es/ 

Telèfon 973 700083 

e-mail: arboretum@pcital.es 
 

 

Salvia canariensis L. [sàlvia de Canàries (cat.), salvia de Canarias (cast.), sage of 
Canary Islands (angl.)]. Lamiàcies. Rocalla plantes macaronèsiques. 


