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PPRESENTACIÓ 

Amb aquest número 16 de Lignosa comencem any 2017 i una nova temporada. Ben 
aviat les plantes despertaran de la letargia hivernal i ens obsequiaran amb fulles i flors 
que mostraran la millor estètica primaveral. Mentre això passa, l’equip de l’Arborètum 
ja està preparant les activitats de primavera per poder apropar un any més el jardí 
botànic a tothom. En el proper número us informarem de les millores que hem 
realitzat durant el període de tardor i hivern passats amb la finalitat de fer el jardí més 
accessible i dotat d’un major nombre d’espècies forestals representatives dels paisatges 
que es recreen.  

En nom de l’equip de l’Arborètum us donem un cop més les gràcies per la vostra 
fidelitat i recolzament.  

LLIIGGNNOOSSAA    

La taigà, al bioma boscos aciculifolis boreals. 

J.A. Conesa 



 

 2 

  

  TTAULER   
L’Arborètum col·labora en l’exposició ‘Llegums C3 Cultiu, Cultura i Cuina’ 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida ha 
organitzat l’exposició ‘Llegums C3 Cultiu, Cultura i Cuina’. Aquesta exposició, en la que ha 
col·laborat l’Arborètum i altres institucions, ha estat oberta al públic al vestíbul de 
l’ETSEA des del 30 de novembre fins el passat 23 de febrer. No obstant això, també es 
podrà veure al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs des de l’1 fins el 19 de març d’enguany. 

L’exposició gira al voltant dels principals llegums destinats a l'alimentació (cigrons, 
llenties, faves, fesols, pèsols, etc.), tot destacant les característiques de les diverses espècies 
i varietats. S’inclouen de manera especial totes aquelles d'interès local reconegudes pels 
seus atributs diferencials, les seves propietats nutritives i saludables, així com les millores 
agronòmiques que s’han assolit al llarg dels últims anys.  

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 2016 com ‘l’Any Internacional 
dels Llegums’, per tal de sensibilitzar a la població mundial al voltant de l’interès en 
potenciar el cultiu i el consum d'aquests aliments, donat el seu valor nutritiu i saludable, 
alhora de ser bàsics per a una producció sostenible i una seguretat alimentària al món.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor 

Fotografies que il·lustren alguns dels 
plafons i expositors de l’exposició ‘Llegums 
C3, Cultiu, Cultura i Cuina’  
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L’Arborètum inicia una col·lecció de monografies intitulada ‘Hamadríades’ publicant el 
primer llibre sobre els arbres i arbusts de ribera de les Terres de Lleida 

L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida ha encetat la col·lecció Hamadríades amb el llibre 
‘Plantes del bosc de ribera de les Terres de Lleida: llenyoses i enfiladisses’, que publica 
Edicions de la Universitat de Lleida (UdL). L’autor és Josep Antoni Conesa, director 
cientificotècnic de l’Arborètum. 

L’obra, que permet identificar 75 espècies d’arbres, arbusts 
i enfiladisses que creixen als boscos de ribera dels rius, 
torrents i clamors lleidatans, conté més de 150 dibuixos 
originals. El llibre també té un espai dedicat a les 
curiositats d’aquestes plantes llenyoses i enfiladisses que 
viuen a les riberes fluvials, que sense cap mena de dubte no 
us deixarà pas indiferents. El llibre, que recull els noms 
populars i científics de les plantes, compta amb un glossari 
per poder consultar els termes botànics que el lector no 
conegui.  

Hamadríades (Ἁμαδρυάδες) són les nimfes dels boscos. 
Divinitats de la natura que viuen vinculades a 
determinades espècies d’arbres. Neixen amb ells i per cap 

motiu se’n separen. Fan d’intermediàries entre els mortals i els immortals. Expressen dolor 
quan l’arbre pateix i alegria quan creix amb vigor. Són figures mitològiques que 

personifiquen els valors dels 
arbres i els poders de la 
natura.  

Els Amics/Amigues de 
l’Arborètum poden adquirir el 
seu exemplar a un preu molt 
especial a la taquilla del Jardí 
Botànic; la resta del públic 
interessat a la botiga Udéls de 
la Universitat de Lleida o a 
llibreries especialitzades de la 
ciutat. 

 

Text i fotografies: Meritxell Mor Gibert 

 



 

 4 

    
  

CCURIOSITATS DEL MÓN VEGETAL  

Investigadors i efemèrides de la ciència Botànica 

TEOFRAST (Theophrastos Eresios) (371-286 aC.), grec. Enumerà al 'any 300 aC. 
aproximadament 500 plantes. 

Otto BRUNFELS (1488-1534), alemany. Publicà l'any 1530 el que és el llibre més antic 
d'herbes. 

Andrea CESALPINO (1524-1603), italià. Proposà i publicà en 1583 un dels primers sistemes 
de classificació de les plantes basat en els caràcters de la flor, fruit i l'embrió. 

Jans i Zacharias JANSSEN, holandesos. Inventaren a partir de les experiències de Giovanni 
Battista della PORTA (italià) entre 1590-1604 el 
microscopi òptic. 

Gaspard BAUHIN (1560-1634), suís. Introduí en 1623 en 
l'obra "Pinax theatri botanici" el concepte de gènere i 
simplificà la nomenclatura botànica.  

Joachim JUNG (1587-1657), alemany. Introduí una gran 
quantitat de termes en el llenguatge botànic en 1638 com 
periant, nervadura, pecíol, entrenús, fulla simple i 
composta, i aspectes de la disposició de les fulles a la tija. 

Jean BAUHIN (1541-1613), suís. Publicà la descripció i 
sinònims de 5300 plantes entre 1650-51, algunes d'elles de 
la flora oriental i americana. 

Robert HOOKE (1653-1703), britànic. Inicià en 1665 la 
microscòpia òptica amb l'estudi de la cèl·lula vegetal i el 
descobriment de la unitat estructurals dels éssers vius, la 
cèl·lula. 

Marcello MALPIGHI (1628-1694), italià. Descobrí que les plantes estaven plenes de túbuls 
espiralats d’aeració, que cregué que eren el sistema respiratori de les plantes. Malgrat això, 
assentà les bases de l'anatomia vegetal l'any 1675 en "Anatome plantarum". 

Edme MARIOTTE (1620-1684), francès. Descobrí l'any 1679 la nutrició mineral de les 
plantes i l'ascensió de la saba. 

Andrea CESALPINO, escultura 
situada al pati de la  Galleria degli 
Uffizi a Florència 
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Nehemiah GREW (1641-1712), britànic. 
Descobrí que les plantes es reprodueixen 
sexualment, publicà l'any 1682 "The anatomy 
plantarum". 

Anton van LEEUWENHOEK, (1632-1723), 
holandès. Descobrí l'any 1683 els bacteris i en 
va dibuixar i descriure alguns tipus morfològics. 

Rudolph J. CAMERARIUS (1665-1721), 
alemany. Realitzà l'any 1694 la primera 
demostració de la sexualitat vegetal, assenyalant 
que els estams eren els òrgans masculins, 

mentre que els pistils els femenins. Escriví en aquest sentit "De sexu plantarum epistola". 

Johann DILLEN (Dillenius) (1687-1747), alemany. Estudià les plantes criptògames, 
especialment les molses, de les que arribà a descriure més de 600 espècies l'any 1741 en 
"Historia muscorum". 

Nicolas SARRABAT (1698-1737), francès. Estudià el moviment de la saba en els vasos 
emprant un disseny experimental de coloració amb el suc de Phytolacca. 

Karl von LINNÉ (1707-1778), suec. Establí el sistema artificial de classificació conegut com 
mètode sexual; classificà 18.000 espècies, i fixà definitivament el sistema binari de 

nomenclatura iniciat per Bauhin. Va 
publicar "Species plantarum" l'1 de maig 
de 1753. 

Johannes INGENHOUSZ (1730-1799), 
holandès. Descobrí la funció clorofíl·lica 
el 1779.  

Antoine-Laurent de JUSSIEU (1748-
1836), francès. Descobrí el sistema sexual 

(sistema artificial) de classificació de Linné establint una sistemàtica natural. 

Christian K. SPRENGEL (1750-1816), alemany. Demostrà l'any 1793 l'existència de 
dicogàmia en les plantes, la major part de les flors hermafrodites no podien ser fecundades 
pel seu propi pol·len degut a què els òrgans reproductors no maduren al mateix temps. 

Christian H. PERSOON (1755-1837), holandès. Estudià els fongs i aplicà per primera vegada 
(1801) en aquests organismes el sistema binomial linneà en l'obra "Synopsis fungorum". 

Karl von Linné en un bitllet de cent corones sueques 

Marcello Malpighi, escultura a Bolònia 
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Erik ACHARIUS (1757-1819), suec. És considerat el "pare de la liquenologia". 

Nicolas T. de SAUSSURE (1767-1845), suís. Descobrí l'intercanvi de gasos en  plantes en 
1804. 

Joseph PELLETIER (1788-1842) - Joseph B. CAVENTOU (1795-1877), francesos. Aïllà en 
1817 per primera vegada la clorofil·la. 

Robert BROWN (1773-1858), britànic. Observà que les cèl·lules vegetals posseïen un gran 
nucli en 1831. 

René J. DUTROCHET (1776-1847), francès. Demostrà en 1838 que el CO2 és absorbit per 
aquelles plantes que tenen clorofil·la en presència de llum. Descobrí el cicle del CO2.  

Wilhelm F. HOFMEISTER (1824-1877), alemany. Descobrí en 1851 l’alternança de 
generacions en les plantes sense flors. 

Charles R. DARWIN (1809-1882), britànic. Publica en 1859 "Origin of species", s'inicià la 
classificació filogenètica dels vegetals. 

Louis PASTEUR (1822-1895), francès. Assentà en 1860 la teoria vitalista de la fermentació, 
quedant abandonada la teoria de la generació espontània. 

Ernst H. HAECKEL (1834-1919), alemany. Se'l considera el "pare de l'ecologia", creà l'any 
1866 el terme "Oecologia", del qual deriva la forma moderna Ecologia. 

Simon SCHWENDENER (1829-1919), suís. Descobrí i clarificà la naturalesa mixta dels 
líquens l'any 1869, en establir que estaven constituïts per l'associació d'un alga i un fong. 

Eduard A. STRASBURGER (1844-1912), alemany. Observà la mitosi en cèl·lules en 1875. 

Sergei GAVRILOVICH-NAVASHIN (1857-1930), rus. Descobrí la doble fecundació en les 
angiospermes en 1898.  

Ernst RUSKA (1906-1988) - Max KNOLL (1897-1969), alemanys. Descriviren el model de 
microscopi electrònic l'any 1932, quedant perfeccionat l'any 1940.  

Melvin CALVIN (1911-) i col·laboradors nord-americans. Completen les distintes etapes del 
cicle de la fotosíntesi en 1945-55. 

H.P. KORSCHAK i col·laboradors nord-americans. Descobreixen entre 1954-56 la 
fotosíntesi C4. 

Text i fotografies: Josep A. Conesa Mor 



 

 7 

 

VVIATGES (DE) BOTÀNICS   

Edmond Boissier: dels Alps a Sierra Nevada al segle XIX 

Amb aquesta sèrie volem donar a conèixer llibres que ens atansen a la visió que alguns 
botànics ens han deixat dels recorreguts, vivències i paisatges que s'han trobat, en 
ambients geogràfics molt diversos, mentre es dedicaven a l'estudi de la diversitat del món 
vegetal. 

Per començar, res millor que un clàssic de mitjans del segle XIX del que a més hi ha una 
traducció al castellà de 1995: el viatge d'Edmond Boissier, un jove botànic suís, per les 
muntanyes d'Andalusia el 1837, entre pastors, bandits, partides carlistes i nacionals, però 
sobre tot entre la gent i les muntanyes, on Sierra Nevada hi juga un paper destacat. 

Edmond Boissier (1810-1885) pertanyia a una nissaga de terratinents i científics ginebrins, 
que des de molt jove va mostrar una clara vocació per les ciències naturals i la botànica en 
particular. Als 27 anys, ja era un bon coneixedor de la flora dels Alps i encoratjat per De 
Candolle (el principal botànic de l'època i el seu mentor) va fer un viatge per explorar la 
flora de les muntanyes d'Andalusia. Aquest seria el primer dels seus viatges pel 
Mediterrani, que al llarg de la vida el portarien des de Portugal fins a Turquia i que feren 
que a les darreries del segle XIX fos considerat un dels millors fitogeògrafs del seu temps. 

El Voyage botanique ..., el resultat d'aquest viatge, va ser publicat en fascicles al llarg de sis 
anys. L'obra està dividida en dos volums. En el primer descriu el seu viatge, les vicissituds, 
pobles i ciutats, monuments i, sobre tot, la geografia del territori i les gents. En el segon, ja 
estrictament botànic, descriu 2015 vegetals, més de 200 nous per a la ciència del seu temps 
(inclou també molses i líquens) "du royaume de Grenade", l'actual Andalusia. Tot 
acompanyat amb 208 làmines de plantes fetes sobre planxes de coure i pintades 
parcialment a ma. 

L'obra, des del punt de vista botànic, és cabdal pel que representa de coneixement 
primordial de la flora de les muntanyes d'Andalusia, riques en endemismes i que fins ell 
molts pocs botànics havien explorat, quasi sempre a corre-cuita. Però pel que portem ara 
l'obra aquí és per la primera part, on descriu el seu viatge i impressions d'Espanya en ple 
romanticisme. Va des de Marsella a València en vaixell i, des d'allí, continua en llaüt fins a 
Motril, on ja per terra, visita Màlaga, Estepona, Ronda, Gibraltar i tornada a Màlaga, 
Granada i ja de camí cap a Suïssa per Màlaga, Cadis, Sevilla, Còrdova, Madrid, Saragossa i 
pas dels Pirineus per Canfranc. I entremig la descripció de les serres andaluses: Mijar, 
Sierra Bermeja, Sierra Tejeda, Sierra de la Nieve però, sobre tot, Sierra Nevada. Al llarg del 
llibre ens explica les vivències, anècdotes i impressions d'Espanya i els espanyols. Els 
pobles mariners catalans, València, Màlaga, una corrida de toros a Ronda, Gibraltar, 
Granada i l'Alhambra, Cadis i Madrid tenen capítols dedicats, però les plantes i el paisatge 
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 de les serres són omnipresents en els descripcions. Tot el llibre traspua admiració per la 
gent i els paisatges, però alhora també en critica la violència, el partidisme i la burocràcia. 
En tot cas, l'autor ens ofereix una mirada fresca, entusiasta i generosa sobre el sud 
d'Espanya de 1837 i un llibre entretingut i de bon llegir, encara que per a un no botànic 
potser les plantes hi tenen excessiu protagonisme. 

Edmond Boissier (1839-1845). Voyage botanique dans le midi de l’Espagne pendant 
l’année 1837. Gide et Cie, Paris. 2 vols, 757 pp. [Vol. 1: 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=352&Hojas=; Vol. 2: 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=353&Hojas=] 

Traducció al castellà del vol. I, de 1995: Edmond Bossier. Viaje botanico al sur de España 
durante el año 1837. Estudio preliminar, Manuel Pezzi Ceretto; traducción Françoise 
Clementi. Fundacion Caja de Granada-Universidad de Málaga, Granada. 496 p. ISBN 
8487901611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Joan Pedrol Solanes i Làmina: 15 del Voyage ... 

 

Una de les làmines del Voyage ...:/Hypericum caprifolium/ Boiss., descrit per Boissier de Sierra Nevada 



 

 9 

 

CCULTURA POPULAR I LITERATURA  

Garric (Quercus cocifera)  

També es coneix amb el nom de coscoll, alzina revell, garriga, garroll o garulla.   
 
 
És quan ric que em veig gepic 

Al bassal de sota l’era,  

Em vesteixo d’home antic 

I empaito la masovera,  

I entre pineda i garric 

Planto la meva bandera;  

Amb una agulla saquera  

Mato el monstre que no dic. 

És quan ric que em veig gepic 

Al bassal de sota l’era.  

J.V. Foix, “És quan dormo que hi veig clar”, On he deixat les claus. 
 

...per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga 

ve a cercar-te, extrem  com la  certesa dels déus; 

per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira 

súbitament, oh precís, oh fantasmal! I coneix 

per ta força que el salva als cops de fortuna,  

ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur. 

Carles Riba, “II. Sunión! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria.. ”, Elegies de Bierville. 

Recull i fotografia: Meritxell Mor Gibert 

Fulla i fruit del garric (Quercus coccifera) que a l’Arborètum es troba 
al bioma dels boscos mediterranis  
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BBESTIOLES 

Els jardins botànics i les bestioles invasores 

Els jardins botànics i els arborètums són espais de vegetació molt variada on s’hi troben 
plantes d’arreu del Món. Un del mètodes per diversificar i enriquir la flora d’un jardí 
botànic és la transacció de material vegetal amb altres jardins botànics o amb centres de 
recerca botànica.  

A vegades, les plantes que arriben als jardins botànics poden estar contaminades per 
alguna bestiola pròpia del lloc d’origen, tot i haver estat sotmeses a l’estricte control 
sanitari que contempla la legislació vigent. Aquestes bestioles exòtiques poden proliferar si 
el nou ambient amb el qual es troben els és favorable i, a més a més, no estan sotmesos a la 
pressió de control per part d’enemics naturals. Les bestioles exòtiques que proliferen en els 
nous ambients se les coneix com a invasores. Algunes de les bestioles invasores poden, en 
els nous ambients receptors, afectar a plantes diferents a aquelles amb les quals han estat 
introduïdes, traspassar els límits dels jardins botànics i afectar a les plantes d’altres espais 
verds de les ciutats. 

Aquestes característiques fan que els jardins botànics siguin un lloc idoni per a detectar 
noves plagues potencials i també per conèixer si hi ha enemics naturals que puguin evitar 
el desenvolupament de les seves poblacions. A l’Arborètum de Lleida, s’ha enregistrat 
recentment la presència d’una espècie de pugó que no havia estat citada abans a la 
Península Ibèrica. Es tracta de Siphonatrophia cupressi que viu sobre el xiprer americà, 
Cupressus macrocarpa, però també ho pot fer sobre tuies i ginebrons i savines.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Siphonatrophia cupressi en un brot de Cupressus macrocarpa. 
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La troballa d’aquest insecte va venir acompanyada de l’observació que un enemic natural 
establert des de fa dècades a l’àrea mediterrània occidental, l’himenòpter Lysiphlebus 
testaceipes, era capaç de parasitar el pugó i mantenir-ne les poblacions a nivells no 
preocupants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda les plantes introduïdes poden ser colonitzades per espècies de bestioles 
pròpies de l’entorn del jardí botànic receptor. Així, les plantes actuen com a “sentinelles”. 
La informació proporcionada per les “sentinelles” pot servir per alertar els llocs d’origen 
d’aquestes plantes d’amenaces de bestioles potencials provinents d’altres regions 
geogràfiques. 

Per tant, el seguiment i la presa de dades de la presència d’insectes, àcars i altres 
artròpodes en un jardí botànic de forma regular és de gran un interès per detectar bestioles 
invasores i per identificar les accions que poden prevenir la seva expansió a altres entorns i 
ecosistemes. 

 
 

Text: Xavier Pons  i fotografies:  Belén Lumbierres 

Pugons parasitats (mòmies) per Lysiphlebus testaceipes. 
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AAGENDA 

 
Per aquest mes de març no hi ha activitats programades a l’agenda de l’Arborètum, les pròximes 
seran “Les Activitats de Primavera” que es duran a terme el mes d’abril i maig i la informació us 
l’enviarem per correu electrònic i, també, en els números de Lignosa del mes d’abril i maig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preus ARBORÈTUM-JARDÍ BOTÀNIC DE LLEIDA 
 
- Tallers escolars: 75 € a100 €  
- Visites guiades escolars: 65 € 
- Visites guiades per a grups: 75 € 
         Interessats: cal inscripció prèvia a arboretum@pcital.cat 
 
Amics i Amigues de l’Arborètum: quota anual 15 €; quota familiar 25 €; estudiants i jubilats 10 € 
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PPLANTA A CONÈIXER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignosa, 16 (gener-març 2017) 
Director: Josep Antoni Conesa Mor 
Maquetació i coordinació: Meritxell Mor Gibert 

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

� Abril a juny i setembre: de les 10 a les 13 h i de les 16 a les 20 h 

� Juliol i agost: de les 10 a les 13 h i de les 18 a les 20,30 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 - 25198 Lleida 

http://arboretum.pcital.cat/ 
Telèfon 973 700083 

e-mail: arboretum@pcital.es 
 

Cycas revoluta Mill. [cica (cat.), falsa palmera (cast.), Sago palm (angl.)]. Cicadàcies. 

 


