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3.1 Situació geogràfica i límits 

El parc del Castell de l’Oreneta és un parc semiforestal de 17 hectàrees de 

superfície, situat al districte Sarrià – Sant Gervasi, darrera del Monestir de 

Pedralbes. El parc està limitat per la banda del mar (sud) pel Barri de Pedralbes i 

per la banda de muntanya (oest) pel prat sabanoide d’abellatge que caracteritza 

la muntanya de Sant Pere Màrtir de la serralada de Collserola, pel nord el limita la 

urbanització de Can Caralleu i per l’est el camí de la Mare de Déu de Lorda.  

L’entrada principal al parc es troba en la cruïlla del carrer Montevideo amb 

l’avinguda Espasa, però hi ha altres accessos, pel camí de Can Caralleu i pel 

camí de la Mare de Déu de Lorda. 

 

 

           Situació del Parc del Castell de l’Oreneta ( de www.bcn.es /cgi-guia) 
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Les seves coordenades són les següents: 

• Longitud est : 02º06′6″-7’ E Greenwich. En el mapa de l’ Institut Català 

de Cartografia (ICC) coordenada X 426.037,6 – 425.447,9. A partir 

d’aquest mapa podem calcular que la seva amplada màxima són 589,7 

metres. 

• Latitud nord: 41º23′7″-24’  N. En el mapa de l’CC coordenada Y 

4.583.907,5 – 4.583.439,3. Calculem que la llargada màxima del parc són 

468,2 metres (si el parc fos quadrat tindria 27,6 hectàrees).   

• Altitud : varia des de 136 metres a l’entrada principal pel carrer de 

Montevideo, que és la part més baixa, fins a 221 metres a la part més alta 

al final del parc, darrera del  tren. Així doncs el parc té 85 m de desnivell. 

 

A l’inici del treball em vaig proposar de descobrir si ja s’havia fet algun estudi 
previ sobre el parc i també em va fer l’afecte que buscar informació sobre la 

història del parc i la delimitació real de l’espai que ocupa era important. És 

veritat que el meu estudi era de la vegetació i no dels límits o de la història, però 

de bon principi m’havia proposat ser rigorós en tots els punts. Aquesta petita 

recerca que sembla que hauria d’ésser tan fàcil em va costar força. 

Vaig iniciar la busca a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 

de Barcelona, on em varen donar la informació que tenien que era força limitada, 

tot i que és allà on vaig adquirir la única descripció de la vegetació del parc que 

s’havia fet. També em varen indicar que trobaria més informació a l’Arxiu de la 
Ciutat on podien tenir les escriptures. Aquest va ser el meu segon objectiu. Allà 

em van dir el primer dia que demanés la recerca per escrit), però en anar a 

buscar-la al cap de tres dies, el que havien trobat no tenia cap aplicació en el meu 

treball.  

Va ser aleshores que em varen dir que si aconseguia el nom del propietaris 

els seria més fàcil la cerca i després de perdre mig matí, vaig tornar a fer una 

petició amb la següent informació “Adquisició per part de la Creu Roja i 

posteriorment de l’Ajuntament de Barcelona de les propietats Masia de Can 

Bonavista de la família Comte Milà i el  Castell de l’Oreneta de la família Tous”, 

però la nova sol·licitud tampoc va donar cap fruit.  
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Ells mateixos en veure que no n’havia pogut treure res em van enviar al 

Museu històric de Barcelona, però allà només tenen documents de l’edat 

mitjana i no era això el que jo buscava, a més en aquella època ni Sarrià ni Sant 

Gervasi, districtes als quals pertany el Parc, eren considerats de Barcelona. Em 

van fer anar aleshores a la plaça Sant Miquel, a l’Oficina d’informació al Ciutadà, 

on em van recomanar d’anar al Casal de Sarrià, on hi ha l’Arxiu històric de 
Sarria-Sant Gervasi.  

Allà, i per cert molt amablement, em va atendre la Sra. Amèlia que em va 

proporcionar una petita carpeta de retalls de diari sobre el Parc, era tot el que 

tenien. Tampoc ella em van poder fixar bé els límits del parc, però  va parlar per 

telèfon amb una senyoreta del Departament d’atenció al ciutadà del Districte 
Sarrià-Sant Gervasi del carrer Anglí, que la va passar amb l’arquitecte, i li va dir 

que no la coneixia concretament i no la tenia a mà. 

Finalment la Sra. Amèlia em va recomanar que anés jo mateix  al carrer Anglí. 

Vaig anar-hi, però només em van poder proporcionar un mapa del barri, que ni tan 

sols era a escala. Per a aconseguir un mapa a escala, vaig anar a la llibreria de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), de Balmes 209-211, on vaig poder 

adquirir un mapa topogràfic (amb accidents geogràfics) i un altre d’ortotopogràfic 

(fotografia aèria) de la zona de Barcelona on es troba el Parc, i amb les 

indicacions dels documents i diaris antics de l’arxiu històric de Sarria en volia 

deduir els límits.  

Tanmateix, va ser la Sra. Amèlia, que sense jo saber-ho, es va seguir 

interessant pel tema i al cap d’uns dies en va enviar un e-mail en el que em deia 

que ja tenia més informació sobre el parc i que havia aconseguit les escriptures 

de venda de les finques del Castell de l’Oreneta i Can Bonavista a l’ajuntament de 

Barcelona i me les va enviar. Posteriorment el conservador del Parc, el Sr. Mateo 

en va acabar de confirmar els límits sobre el terreny. 

Hem escanejat el mapa de l’ICC i hem dibuixat els límits segons les dades 

obtingudes (els mapes sobre els que realment hem treballat, en format més gran, 

hi hem cregut convenient adjuntar-los amb el treball. 
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Del mapa topogràfic de Catalunya 1:5000 de l’ICC juliol 1999. 

 
3.2 Biòtop del Parc. 

Cada espècie vegetal es distribueix segons la competència que s’estableix 

amb altres plantes, però també segons el seu marge de tolerància respecte al 

conjunt de factors del biòtop i particularment respecte a la manera en que es 

combinen. 

3.2.1 Geologia /Edafologia 

Certament molts dels factors que afecten a la distribució de la vegetació 

s’inclouen en el tipus de sòl de manera que s’estableix una estreta relació entre 

aquest i la vegetació. El tipus de sòl inclou aspectes molt diversos, entre ells, la el 

grau de fragmentació, la composició química i la riquesa dels elements nutritius.  
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Sobre un mapa es veu com el parc de l’Oreneta és una de les ramificacions 

més meridionals de la serra de Collserola. Aquesta formació muntanyosa, és una 

continuació de la Serralada Litoral, amb alçades discretes i formes suaus que ens 

indiquen l’antiguitat del sistema. 

Geològicament hi ha dos estrats que tenen un efecte directe sobre la 

vegetació que són els dos que s’ha format o han emergit més recentment. El més 

superficial és una capa de sediments argilosos dipositada durant el miocè i el 

quaternari. Per sota d’aquesta, hi ha una capa de granit, molt més antiga. 

Aquests dos estrats es poden observar si, des del parc, mirem muntanya amunt 

on, en les zones més escarpades i erosionades, veiem una capa blanquinosa, 

mentre que damunt la terra és rogenca. 

A la part superior del parc hi predomina l’argila, mentre que a mesura que 

baixem aquesta deixa lloc al granit o a la sorra feldspàtica que resulta de la seva 

descomposició: el sauló. L’estrat granític juga un paper essencial ja que en ser 

totalment impermeable permet que el nivell freàtic sigui força superficial, fins al 

punt d’emergir en forma de una petita font a la part d’obaga del Parc. 

Pel que fa a la  topografia també cal destacar la forma del terreny. El parc, 

enganxat a la Serra de Collserola per l’Oest, té dues vessants la sud i la nord. La 

primera, de solana, més extensa, és la que està en contacte amb l’Escola. La 

segona, força reduïda, és la part d’obaga del parc, més ombrívola i humida. 

Aquesta vessant forma una petita vall que recull les aigües de la zona alta del 

parc i baixa fins al poliesportiu de Can Caralleu.  

De l’alçada no en parlarem com a factor influent en la distribució dels 

vegetals, puix que el parc es troba entre 136 i 221 metres, que en termes de 

radiació solar no presenta una diferència significativa respecte el nivell del mar i 

pel que fa la temperatura no és ni 2 graus inferior.  

El que sí cal esmentar és que el pendent mitjà del parc és de 11,5º 

(calculat a partir de la distància i el desnivell entre el punt més alt i el més baix), 

és clar que hem de tenir en compte que enmig del parc hi ha un petit turó que fa 

que la zona més alta sigui pràcticament plana, mentre que a partir d’aquest turó hi 

ha un desnivell de 12,5º. 

 

3.2.2 El  clima 
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El clima és, sens dubte, el principal responsable de la distribució de la 

vegetació. Per això, a les zones de clima semblant hi ha una vegetació amb 

característiques similars, és el que s’anomena domini bioclimàtic. 
El clima es defineix sobretot en funció de la temperatura i de les precipitacions,  

tant en llurs valors absoluts, com en llurs oscil·lacions i combinacions al llarg del 

dia i de l’any. 

El bioclima del parc, com és de suposar, té els principals trets del clima 
xerotèric mediterrani típic. Es caracteritza per estius molt eixuts, calorosos i 

prolongats i hiverns relativament temperats i secs, amb nivells d’insolació molt 

alts, sobretot a l’estiu.  

Les gràfiques que presentem les hem elaborat a partir de dades extretes de la 

pàgina web oficial d’InfoMet, el servidor d’informació meteorològica de la 

Universitat de Barcelona i de la Fundació Catalana per a la Recerca. 

Concretament la majoria de valors provenen de l’observatori Fabra i les dades 

que no em trobat en aquest són de l’observatori d’Esplugues. Tot i això només 

disposem de les temperatures i les precipitacions de la darrera dècada i això és 

insuficient per a caracteritzar amb exactitud un clima i veure’n l’evolució, sobretot 

si ens referim al clima Mediterrani que pot tenir moltes variacions, sobretot pel que 

fa a les precipitacions, però aquesta informació ja permet acotar força la vegetació 

a un ventall més reduït. 

3.2.2.1 Temperatures 

TEMPERATURES MENSUALS Infomet (Obs. F i E)
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Segons els càlculs que hem fet, en els últims 10 anys la temperatura 

mitjana anual ha estat de 16,7ºC. El mes més fred ha estat gener amb 10ºC de 

mitjana i el més calorós agost amb 25,1ºC de mitjana.  

Així mateix són importants les situacions meteorològiques extremes que 

també hem cercat. Les temperatures mínimes molt pocs dies a l’any estan per 

sota 0ºC, a menys 1 o menys 2 ºC. Les temperatures màximes estan al voltant de 

33ºC , encara que en els últims estius s’ha arribat fins als 37ºC. En els darrers 

anys el clima ha estat, en conjunt, excepcionalment càlid. 

  

3.2.2.2 Precipitacions 

 

PRECIPITACIONS MENSUALS InfoMet (obs. F i E)
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En aquest gràfic de precipitacions anuals es posa de manifest la gran 

variabilitat del clima en aquest aspecte, una característica típicament 

mediterrània. Durant els 3 mesos de més calor, només cauen un 18% del total de 

pluges anuals, i és en els extrems d’aquest període.  Els valors mitjos estan 

situats al voltant dels 449,6 mm. Però la variabilitat de la pluges en el clima 

mediterrani és tan important que  s’haurien d’analitzar com a mínim períodes de 

30 anys per poder establir els cicles. 

Les condicions bioclimàtiques també poden representar-se en diagrames 
ombrotèrmics de Walter –Gaussen com el següent de J. Nuet i Badia.  
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 Nosaltres hem fet un diagrama amb les dades que tenim, tot i que cal 

recordar que la mitjana de les precipitacions mensuals només són de 10 anys. 

      
     Observatori Fabra (413 m) 

                     |10|                   16,7ºC                   449,6mm             

          
 
3.2.2.3 Efectes dels clima sobre la vegetació 

A grans trets podem analitzar com afecta aquest clima mediterrani a la 

vegetació. 

En primer lloc, com que les pluges són més aviat escasses i les 

temperatures de l’hivern al parc no són suficientment baixes per impedir la 

dinàmica fisiològica, no té sentit l’arrest biològic, que implica la pèrdua foliar. La 
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fulla perenne serà doncs la més adequada i econòmica en aquest indret. Els 

mesos de més creixement de la vegetació seran la primavera i la tardor, coincidint 

amb les temperatures més moderades i la pluja suficient. Mentre que les altes 

temperatures de l’estiu i la sequera d’aquest període, resulten un factor limitant de 

l’activitat vegetal i no permeten el dispendi d’una total renovació foliar anual i fins 

obliguen a la protecció de les fulles contra una transpiració excessiva.  

El resultat és un bosc perennifoli i xeròfit on hi ha predomini de vegetació 

llenyosa sobre la herbàcia i la moderació en la mida de les fulles, normalment 

petites, d’un verd fosc i lluent per causa de les proteccions cèries contra la 

dessecació (alzina, aladern, arboç...) o blanquinoses a causa d’un toment 

protector (revers de les fulles d’olivera, alzina, marfull...), o de vegades 
caragolades sobre elles mateixes (pi, ginesta o romaní).  

A més d’aquestes adaptacions fisiològiques calen sovint estratagemes com 

la semimarcescència (fulles que s’assequen sense morir com les de les estepes o 

el marfull) o la epinescència, és a dir transformació d’òrgans en espines (com en 

la figuera de moro) o la reducció (com en la gòdua) o la completa desaparició de 

les fulles amb transferència de les funcions foliars a la tija (com en el cas 

d’algunes espècies de retama. 

 

3.3 Història: l’impacte humà 

Com que el parc es troba als afores d’un indret molt poblat, l’impacte humà 
ha estat un factor determinant en la composició actual del bosc. Les 

alteracions introduïdes per l’home són sovint sobtades i massives, de manera que 

cal tenir-les molt en compte a l’hora d’estudiar una comunitat vegetal. 

La vegetació primitiva del parc, abans de sofrir cap alteració per la mà de 

l’home, era molt probablement l’alzinar amb marfull, característic de les zones 

humides de la serra de Collserola. Tanmateix, amb la construcció de masies a la 

zona on actualment hi ha el parc, aquest alzinar va ser talat en part per a 
obtenir zones de conreus disposats en feixes que s’ha conservat fins avui.  

Durant el segle XIX es varen plantar vinyes a la part on el sòl del parc és més 

propici per aquest cultiu, és a dir a la zona oest, on la capa superficial del terreny 

és més argilosa. En els darrers 5 anys s’han tret les últimes soques que 
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quedaven, ja recargolades i mortes. També del segle XIX prové gran part de la 

pineda vella de pi blanc, que s’estén des del centre del parc fins als dos extrems 

nord i sud.  

Tan els petits horts que devien haver rodejat les masies del Parc com les 

vinyes que omplien les feixes, ja havien quedat absorbits per la vegetació 

autòctona al 1936, quan els masovers de Can Oliva varen arribar a la masoveria 

que es troba enmig del parc i molt probablement, aleshores ja feia dècades que 

no s’hi cultivava res. Ells varen llaurar el seu propi hortet on avui hi ha el Poni 

Club i començaren l’activitat del carboneig. 

L’any 1978, quan s’inaugura el Parc del Castell de la Oreneta, és, sens dubte, 

la data més rellevant de la història de l’impacte humà. Per adaptar el bosc a una 
zona d’esbarjo per al ciutadà s’havia de fer una gran transformació. L’estat de 

la vegetació en aquell moment era força salvatge, només cal dir que l’única 

intervenció humana que s’hi duia a terme era la d’obrir-se camí per a perseguir els 

senglars i anar a buscar conills, ocells o esquirols; a més, és clar, de netejar la 

zona d’alzinar cada 14 o 15 anys per a talar les alzines més grans i cremar-ne les 

soques per a obtenir carbó. 

La gran transformació va consistir en l’eixamplament de camins i la 

desforestació d’àrees extenses per a col·locar-hi bancs, jocs infantils o taules de 

ping-pong a les zones lúdiques. Segons els masovers de Can Oliva varen ser 

arrencats molts arbres, sobretot cirerers d’arboç, per a la realització d’aquest 

projecte, però les noves vies van fer possible l’accés a tots els racons del bosc 

que fins aleshores eren gairebé inaccessibles per la gent de la ciutat. 

Al 1985 es va instal·lar el tren en miniatura a la part superior del parc, i 10 

anys més tard  se’n va ampliar el circuit. També s’hi va instal·lar aleshores el Poni 
Club a l’entrada que hi ha al camí de la Mare de Déu de Lorda. 

Entre les darreres transformacions cal destacar els grans moviments de terres 

en quatre hectàrees de la part baixa del parc durant les obres de construcció de la 

Ronda de Dalt. Es va tancar aquesta zona al públic l’any 1987 i no es va tornar a 

obrir fins al 1993, després de replantar de manera simbòlica l’ultima olivera. 

Malgrat que la intenció era de respectar la vegetació autòctona arribant a 

trasplantar més de 200 arbres emblemàtics per a tornar-los al seu lloc una vegada 

acabades les obres, es varen introduir moltes espècies adaptades al clima 
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mediterrani però inexistents en el bosc que hi havia abans a la zona, com Nerium 

oleander (baladre) o Mioporum. És per això que hem exclòs l’àrea replantada. 

L’última etapa del parc, va començar el 1999 quan el Sr. Mateo Gonzalez va 

ser-ne nomenat el conservador. Sota la seva supervisió, el parc s’ha obert encara 

més al públic, intentat a la vegada ser el màxim de fidel al bosc autòcton de la 

zona. D’aquest últim període tenim informació de primera mà sobre les espècies 

que s’han introduït i de les àrees que han estat replantades.  

La política que s’ha seguit és la que el Sr. González anomena “plantació de 
reforç”. Consisteix en marcar els camins i fer agradables les zones lúdiques al 

públic, però sobretot intentar recuperar l’ecosistema d’un bosc mediterrani. Per tal 

d’accelerar el procés de regeneració del bosc i facilitar el creixement de les 

espècies pròpies de l’alzinar i la pineda es du a terme la replantació de nous 

arbres i arbusts autòctons i es neteja el sotabosc en certes àrees de plantes no 

autòctones com Ailanuts altissima (arbre de Xina).  

En la següent taula hi ha les principals espècies autòctones replantades i les 

introduïdes en els últims 5 anys, així com les més freqüents de jardí presents en 

el parc. 

Espècies Autòctones Introduïdes De jardí 

Arbòries 
Quercus ilex 

Pinus pinea 

Quercus humilis 

Quercus suber 

Robinia pseudoacàcia 
Ligustrum lucidum 

Arbustives 

Cistus albidus 

Cistus salviifolius 

Viburnum tinus 

Arbutus unedo 

Buxus sempervirens 

Nerium oleander 

Syringa vulgaris 

Fuchsia 

Mioporum 

 

Finalment, cal tenir en compte que l’afluència de gent al Parc és cada cop 

més gran. Aquest fet té un efecte directe sobre el fenomen d’erosió que 

destrueix les feixes i s’emporta el substrat ric en matèria orgànica que permet un 

sotabosc abundant. El procés en si és causat principalment per l’aigua que s’obra 

pas entre les antigues terrasses, però greument acusat per la circulació de 

persones, bicicletes i motos. Naturalment als camins de pas i als seus voltants 

aquest procés és força més acusat. 
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En aquest estudi només hem considerat els estrats arbori i arbustiu per 

diverses raons. La principal és perquè havíem de limitar l’estudi en algun punt, 

puix que no podíem analitzar l’ecosistema en la seva totalitat pel temps de què 

disposàvem, pels recursos que teníem a l’abast i, sobretot, per la complexitat de 

les relacions que s’estableixen entre les diferents cadenes tròfiques. En segon lloc 

cal destacar que l’estrat herbaci del Parc és molt pobre, fins al punt que en certes 

zones és inexistent. En tercer i últim lloc, les plantes anuals i, en general, els 

vegetals que tenen tija, són força més difícils d’identificar que no pas les 

llenyoses, ja que molt sovint la flor és l’únic tret visible que les diferencia i, en 

conseqüència, s’ha d’esperar a l’època de floració per a distingir-les. 

 
4.1  Descripció dels estrats arbori i arbustiu  

El parc biogeogràficament pertany al domini mediterrani 
septentrional. La seva vegetació té un conjunt de característiques pròpies que 

comparteixen pràcticament totes les espècies que hi són representatives. Entre 

aquests trets hi trobem: el fullatge perennifoli i més o menys coriaci, l’abundància i 

la diversitat de les espècies arbustives i l’adaptació de les plantes a l'economia de 

l'aigua i a una radiació força alta. A més la configuració del paisatge mostra d’una 

manera fefaent la gran influència que ha tingut i té en ell l'activitat humana.  

La vegetació dominant al parc és molt semblant a la dels boscos del 

barcelonès segons el Centre de Recerca ecològica i d’aplicacions Forestals 

(CREAF) que podem veure el gràfic següent.  
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Barcelonès 
 

 
       Superfície arbrada 1.287 ha 

 
 
4.1.1 Comunitats vegetals més freqüents 

 A l’any  1978 Mireia Pereira  i Isidre Ferrer, veïns del Barri de Sarrià-Sant 

Gervasi, varen fer un treball descriptiu de les plantes i la vegetació del Parc tot i 

dissenyant un itinerari botànic, amb l’afany de ensenyar als nens i altres persones 

interessades. És l’única bibliografia específica del Parc a part d’algunes 

referències de parcs i jardins. 

 D’entrada m’interessava conèixer bé el parc i com que per algun lloc havia 

de començar, se’m va acudir resseguir aquell itinerari que ells havien descrit 25 

anys abans i veure quins canvis hi havia. Vaig comprovar que pràcticament tot a 

la vegetació que ells descrivien seguia al seu lloc, però l’estudi enfocava el parc 

des d’una perspectiva didàctica, no com a recerca científica. 
 Tanmateix, el que sí varen fer va ser citar de manera acurada totes les 

espècies presents al parc. El llistat l’hem aprofitat en la nostra recerca i el 

mostrem a continuació. Encara que només anomenem les espècies mínimament 

representatives, de manera que no hi consten aquelles de les quals només se 

observen peus aïllats ni les que són pròpiament de jardí. 
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Estrat arbori 
 
Rhamnus alaternus   aladern  aladierno 
1 Phillyrea latifolia media   aladern fals  falso aladierno 
Quercus ilex subsp. Ilex   alzina   encina   
2 Prunus dulcis    ametller  almendro 
3 Arbutus unedo    arboç   madroño      
4 Ailantus altissima    arbre de Xina árbol de China 
5 Crataegus monogyna   arç blanc  majuelo 
6 Ficus carica    figuera  higuera  
7 Fraxinus excelsior   freixe   fresno 
8 Celtis australis     lledoner  almez 
9 Pistacia lentiscus    llentiscle  lentisco 
10 Laurus nóbilis    llorer   laurel 
11 Ulmus minor    om   olmo 
Pinus halepensis    pi blanc  pino carrasco 
Pinus pinea     pi pinyer  pino piñonero 
12 Robinia pseudo-acacia   robínia  robinia 
13 Quercus humilis    roure   roble  
14 Sorbus domestica   server   serbal 
15 Quercus suber    surera   alcornoque 
  
Estrat arbustiu  
16Phillyrea angustifolia  aladern de fulla aladierna de hoja 

estreta  estrecha 
17 Prunus spinosa    aranyoner  endrino 
18 Buxus sempervirens   boix   boj 
19 Cistus salviifolius   estepa borrera jaguarzo morisco, jara 
20 Cistus albidus    estepa blanca jaguarzo blanco, jara 
21 Opuntia ficus indica   figuera de moro chumbera 
22 Ruscus aculeatus   galceran  brusco 
23 Sparticum junseum   ginesta  retama de olor 
24 Sarothamnus catalaunicus  gódua catalana retama catalana 
25 Quercus coccifera   garric, coscoll coscoja 
26 Brachypodium phoenicoides  llistó   lastón 
Viburrnum tinus    marfull  durillo 
27 Lavandula stoechas   romaní, cap d’ase cantueso 
 

En el mapa següent hi ha les espècies més representatives. No hi 

apareixen l’alzina, el pi blanc, el pi pinyer, el marfull i l’aladern perquè els 

tractarem per separat en els següents apartats. Tampoc hi observem ullastre i 

garrofer perquè tot i que no formen una coberta boscosa continua hi són molt 

abundants i a la discussió hi ha un mapa que reflecteix la distribució d’aquestes 

espècies. Cada nombre indica un grup de 3 a 5 individus. 
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4.2 L’alzinar 

L’alzina és un arbre perennifoli, de creixement lent (Gené i altres 1993) i 

amb una vigorosa capacitat de rebrotada (Retana i altres 1992). Creix bé a la 

plana i a la muntanya baixa fins als 600 o 800 metres. Encara que és un arbre 

força resistent a les condicions climàtiques, necessita humitat i baixa intensitat de 

llum per l’establiment de les plàntules (Espelta i altres 1995). Als seus peus 

genera un microclima benèvol, on hi creix el típic sotabosc ombrívol mediterrani. 
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Molts ecòlegs coincideixen en la hipòtesi que sense l’acció de l’home, actualment 

seria l’arbre dominant de la terra baixa mediterrània. 

En l’alzinar hi solen abundar espècies arbòries sovint en forma arbustiva 

com l’aladern, el garric, el llentiscle i el càdec. També hi són típics, encara que en 

un segon pla l’arboç, el matabou i l’aladern fals i les plantes enfiladisses com la 

noguerola, l’aritjol, englantina i la ridorta. 

Si és tallen les alzines o són massa esclarissades, la llum penetra fins al sotabosc 

i bona part de la seva vegetació baixa queda a exposada directament al Sol. En 

aquestes noves condicions algunes plantes arriben a prosperar fins i tot més que 

sota l’ombra de l’alzinar, com ara l’aladern, però d’altres més esciòfiles acaben 

desapareixent, per exemple el galzeran.  

L’alzinar típic requereix força humitat i necessita molt temps per arribar al 

seu clímax, segons Espelta i altres (1999) més de 250 anys. Es considera que un 

bosc ha assolit el seu clímax quan s’ha format un ecosistema en el qual hi ha un 

cert equilibri entre les poblacions de manera que si no hi haguessin fluctuacions 

anormals en les condicions externes el nombre d’individus i d’espècies 

pràcticament no canviaria.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alzinar del Parc amb marfull 
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En el Parc podem distingir-hi dues agrupacions d’alzines. La primera es 

troba a la vessant nord-est, a la obaga, en una petita depressió que desemboca 

en el camp del polisportiu de Can Caralleu, més o menys resguardada de vents i 

fred. Allà hi aflora una font, que indica que el nivell freàtic és força superficial. Per 

la zona on es troba i l’ambient d’humitat i relativa foscor que s’hi respira podríem 

creure que aquest bosc es troba en un estat pròxim al de clímax. Tanmateix, no 

podem afirmar-ho, ja que s’haurien d’estudiar no tan sols la vegetació sinó la 

fauna i les relacions que s’estableixen entre les diferents espècies. 

Alzinar de la obaga 

Els individus que hi trobem estan tots molt desenvolupats, tant les 

espècies arbòries com les arbustives i el seu fullatge deixa penetrar poc la 

radiació solar. En canvi, l’estrat arbustiu més baix és pobre. En el sòl hi ha 

heura i l’arítjol i la ridorta s’enfilen pels arbusts. Tres roures vigorosos i imponents, 

ens acaben de confirmar la humitat del sòl en aquest l’indret. 

 Per oposició a aquest alzinar amb marfull, humit i més dens, hi ha el de la 
solana, al centre del Parc. Malgrat els escassos centenars de metres que els 

separen, el biòtop canvia notablement. És un bosc molt més aclarit, en el que 

sovint les capçades dels arbres no estan en contacte. Tot i això hi ha més d’un 

60% de la superfície coberta per arbres, de manera que és pot considerar un 

bosc. En el sotabosc hi trobem totes les espècies de l’alzinar anterior, però aquí 

l’alçada que assoleix l’estrat arbustiu és inferior, hi ha fullatge des del sòl fins 

als 2 metres, i els individus estan menys desenvolupats, fet que es podria 

justificar perquè  penetra més llum i no hi ha tanta humitat. 
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Crida molt l’atenció que en cap de les dues zones amb alzines hi ha 
plançons ni plàntules d’alzina, això potser estaria justificat en la segona zona 

en que l’alzinar està més degradat, perquè com hem dit hi penetra molt la llum i 

les alzines joves necessiten ombra i humitat, però en la primera zona en la que 

aquestes condicions es compleixen no trobem explicació perquè no hi siguin, a no 

ser que una neteja excessiva impedeixi el seu creixement.  

 

4.3 Les pinedes 

4.3.1 El pi blanc 

El pi blanc és un arbre termòfil i força resistent a la sequera, pot sobreviure 

en zones on la pluviositat és superior als 200 mm a l’any. És una espècie basòfila 

i prospera en gairebé tot tipus de terreny, tot i que no sol créixer espontàniament 

sobre sauló. Degut a la destrucció del bosc natural, a la seva resistència i, 

sobretot, a les replantacions massives dutes a terme durant el segle XIX, s’ha 

pogut estendre i arribar a  ser el més comú dels arbres del Principat.  

En aquest climatograma podem veure la distribució segons la dominància 

del pi blanc (pinus halepensis) i de l’alzina (quercus ilex) entre d’altres arbres 

d’acord amb les dades de l’atles Forestal de Ceballos (1966). 

Podem veure que ambdues espècies s’adapten perfectament al clima del 

parc (450;16,4), tot i que el pi blanc comença a tenir major presència com més 

augmenta la temperatura. 
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El pi blanc pot assolir els 20 metres d’alçada i la seva capçada pot ser 

cònica si està ramificat des de baix o arrodonida si la competència per la llum és 

més alta i ha de pujar més amunt. En el parc hi ha individus amb les dues 

característiques com podem veure en les fotografies següents. 

 

4.3.2 El pi pinyer 

El pi pinyer (Pinus pinea), també termòfil, no és tant estrictament silicícola. 

Prefereix sòls de textura més aviat grollera, per això creix força bé sobre el sauló. 

Així com el pi blanc és una espècie autòctona, el pi pinyer sembla que va ser 

introduït a Catalunya en època antiga, pels grecs o els romans procedent de la 

Mediterrània oriental, potser de Creta. Actualment el trobem totalment naturalitzat 

al nostre país. 

Es tracta d’una espècie que, en estat adult, li és pràcticament indiferent la 

solana que la obaga. Tanmateix, les seves llavors només germinen si disposen de 

força llum a diferència de les alzines. És per aquesta raó que en les zones 

d’obaga, si no ha estat replantat, se solen trobar individus aïllats i acaben essent 
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totalment substituïts per l’alzina. En canvi a la solana pot arribar a formar boscos 

allà on l’alzinar és molt degradat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi pinyer a la zona sud del Parc 
 

Pi pinyer a la zona sud del Parc 

 

Els fets clau que demostrarien que la major part d’aquestes pinedes són 

comunitats vegetals transitòries, és a dir, que si no són alterades tendeixen a 

desaparèixer i esdevenir boscos d'alzines són: que sota els boscos espessos de 

pins vells no hi creixen pins joves, però en canvi hi creixen alzines joves i que sota 

els boscos densos d'alzines és molt difícil trobar un pi jove; si en trobem algun, és 

sempre en indrets que, pel motiu que sigui, són poc ombrejats. No obstant això 

actualment en molt indrets on hi havia hagut alzinar, degut a la degradació del 

terreny és difícil que les condicions tornin a propiciar la proliferació d’aquest tipus 

de bosc i allò que haurien d’esser boscos secundaris probablement siguin 

definitius. 

El pi pinyer s’estén per tot el parc, però no presenta una distribució 

uniforme i només és dominant a la zona sud.  
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4.4 DUES PLANTES XERÒFITES: L’ALADERN I EL MARFULL 
 Per a realitzar l’estudi hem escollit aquestes dues espècies entre tots els 

arbres i arbusts per diverses raons. En primer lloc són dues plantes xeròfites, que 

es troben distribuïdes per tot el parc i hi són molt abundants. En segon lloc es 

tracta de dues espècies que gairebé sempre ocupen l’estrat arbustiu, encara que 

l’aladern eventualment pugui arribar a desenvolupar-se com un arbre amb un sol 

tronc. En tercer i últim lloc, vam deduir que com que ambdós es trobaven amb 

abundància en el parc que constitueix pràcticament un sol biòtop, les dues havien 

de tenir un nínxol ecològic força semblant malgrat les diferències notables 
en les seves estratègies adaptatives. 
 

4.4.1 L’ALADERN (Rhamnus alaternus) 

En aquest apartat farem esment dels trets generals que ens permeten 

distingir l’aladern i explicarem les característiques més variables d’aquest arbust 

que ens permetran fer la comparació entre les zones geobotàniques. 

 

Aladern arbustiu a la pineda 
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L’aladern és una planta heliòfila i el seu hàbitat és la terra baixa, en el país 

de l’alzinar i la pineda enriquida. Tolera pràcticament tota classe de sòls àcids, 

alcalins, secs i humits. Creix des de la relativa foscor de l’alzinar fins en algunes 

màquies a ple sol. En alguns llocs pedregosos, s’hi troba una varietat d’aladern 

arbustiva, ajaguda a terra, de fulles molt petites, anomenada garrigó, Rhámnus 

alaternus var. postráta. 

És un arbre perennifoli, baix, que assoleix fins a cinc o  sis metres d’alçària, 

però ben sovint el trobem en forma d’arbust. Té l’escorça grisenca i llisa, però es 

clivella amb el temps. Les seves branques són esparses i oposades. Floreix entre 

febrer i abril i les seves flors són menudes, groguenques o verdoses, sense 

corol·la, tetràmeres o pentàmeres i agrupades en raïms. Les masculines tenen 5 

estams i les femenines 5 sèpals grossos i es troben en arbres de diferent sexe 

(dioic). El fruit que es forma després de ser pol·linitzades és esfèric, de 4 a 6 

mil·límetres de diàmetre, té dos o tres solcs superficials, al principi de color 

vermell i negre quan madura, entre octubre i novembre. Cada fruit té de 2 a 4 

llavors. 

Les fulles amb totes les seves característiques són el primer indici i el més 

evident de l’adaptació d’aquesta espècie al clima mediterrani sec. Ara veurem 

ràpidament aquests trets, alguns dels quals avaluarem numèricament més 

endavant.  

1) El primer tret que observem és que les seves fulles són força petites, 

per a disminuir l’evaporació. Generalment la seva longitud varia entre 2 i 6 cm. 

2) Són de olor verd fosc, alternes i tenen el pecíol relativament llarg. 

Aquestes característiques no tenen cap avantatge adaptatiu o almenys no ha 

estat demostrada en cap dels estudis consultats. 

 3) No tenen una forma gaire regular i pot variar molt, fins i tot entre les 

fulles d’un mateix brot. Si hem d’assignar una forma geomètrica a la fulla de 

l’aladern, podem dir que varia entre ovat i el·líptic, tot i que sovint és gairebé 
circular. 

4) El limbe (contorn) és finament dentat i amb les crestes dirigides cap 

amunt, tret diferencial respecte el Rhamnus ludovici-salvatoris (llampugol bord). 

5) En mirar-les de ben a prop podem observar que els nervis estan força 

ressaltats a la cara superior i no són translúcids. 
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6) En agafar-les percebem que són relativament coriàcies, és a dir força 

dures. Això, a més de ser una protecció contra petits depredadors potencials com 

les erugues, es deu al fet que són bastant gruixudes, per a evitar l’evaporació i 
protegir-se de la radiació. A la discussió veurem quin grau d’esclerofília 
presenten a partir del pes foliar específic. 

7) Només mirar-les ja ens adonem que reflecteixen força la llum que 

reben, però no és fins que les mirem a contrallum que veiem clarament la capa de 

cera que sobresurt per les vores de la fulla. Aquesta cutícula que rodeja el limbe 

és una característica que ens permet distingir amb seguretat l’aladern d’altres 

espècies semblants, com el fals aladern. En general, una capa espessa de cera 

permet filtrar la radiació i retenir la humitat que s’evaporaria a causa del sol i pel 

vent. 

 

4.4.2 EL MARFULL (Viburnum tinus) 
En llatí: Viburnum tinus (Viburnum, fa referència al nom de les plantes 

d’aquest gènere i tinus al nom específic del marfull) / En castellà: Durillo. 

Marfull a la zona nord-est 
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És una espècie característica de l’alzinar mediterrani típic, però també 

a la garriga i a la bardissa. Sovint es cultiva com a planta ornamental i pel seu 

creixement ràpid és molt utilitzat per formar barreres, omplir racons i tapar parets 

de molts jardins. 

És un arbust perennifoli que assoleix fàcilment els 3 metres d’alçada, a 

vegades fins a quatre. Té les branques joves peludes i enrogides. Floreix entre 

març i abril i les seves flors són blanques sovint amb un to rosat, d’uns 6 

mil·límetres de diàmetre, amb 5 lòbuls i 5 estams inserits a la corol·la, que té 

forma de campana. El calze també és campanulat, amb 5 dents curtes i agudes. 

Estan agrupades en corimbes densos a l’extremitat de les tiges. Floreix entre 

març i abril. El fruit és una drupa, ovoide, de 5 a 6 mil·límetres de  diàmetre i de 

color blau fosc amb lluentor metàl·lica quan madura (com podem apreciar 

perfectament a la coberta de l’herbari) i apareix cap al setembre. 

Com hem fet amb l’aladern veurem les característiques principals de la fulla 

i comentarem breument aquelles que permeten diferenciar-lo d’altres arbusts o 

que són importants en la seva adaptació al clima mediterrani.  

1) Les fulles del marfull són força grans en comparació amb altres 

arbusts xeròfits. 

2) El color verd clar, més acusat a la solana, li permet reflectir més 
quantitat de llum. 

3) Al contrari que les de l’aladern aladern, són oposades i tenen un pecíol 

proporcionalment curt si el comparem amb la longitud total de la fulla. 

4) Són lanceolades, a vegades el·líptiques. 

5) Els nervis estan enfonsats i sobresurten pel revers. 

6) En intentar doblegar-les notem que oposen una certa resistència tenint 

en compte la seva secció de manera que podem considerar-les lleugerament 
coriàcies. 

7) La capa de cera que tenen és molt fina i no són ni de bon tros tan 

lluents com les de l’aladern. Nogensmenys, tenen una mena de pèls, sobretot pel 

revers, que li permeten evitar una evaporació excessiva.                    
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 A l’interior de les fulles té lloc la fotosíntesi, un procés en el qual es  

produeixen matèria orgànica a partir de CO2, aigua, sals minerals i l’energia dels 

fotons. Aquesta matèria orgànica és la base del creixement continuat i del 

manteniment de les plantes, i constitueix el nivell productiu de gairebé tots els 

ecosistemes. Cada característica de la fulla afecta d’una manera o altra a la 
recepció de la llum que fa possible la fotosíntesi. És per això que la producció 

de la planta i el seu benestar depenen de manera directa o indirecta de tots els 

trets adaptatius de la fulla. 

 Quan hem parlat de l’adaptació de les plantes al clima mediterrani ja hem 

dit que no totes elles tenen fulles, però aquí ens concentrarem en aquelles que sí 

en tenen per tal de poder estudiar les del marfull i l’aladern. 

 
5.1 Morfologia de la fulla 
5.1.1 L’àrea 

L’àrea de la fulla és un dels factors que està més estretament lligat a la 

fotosíntesi, ja que d’ella depèn la quantitat de pigments fotosintètics i, per tant, 
els fotons que podran captar. Si aquesta fos l’única repercussió de la superfície 

foliar totes les plantes tendirien a tenir fulles el més grans possible. Tanmateix, 

l’energia produïda quan els electrons exciten les molècules en impactar contra la 

fulla provoca un augment de la temperatura. Aquesta energia calorífica és, en 

gran part, captada per l’aigua que fa de termoregulador i s’evapora més ràpid.  

És cert que la planta pot regular l’evaporació a través dels estomes (més 

abundants al revers), però no els pot tancar mai del tot, perquè el buit que es 

crea en evaporar-se l’aigua permet l’ascensió de les sals a la part aèria de la 

planta. Només algunes plantes amb reserves energètiques suficients poden fer-

ho, però la resta ha de mantenir-los lleugerament oberts i, com més excitades 

estan les molècules l’aigua, més de pressa s’evapora. La conseqüència d’aquest 

fet és obvia: l’aigua continguda al sòl s’esgota més ràpidament.  
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També cal recordar que com més gran és la fulla major és l’anomenada 

“capa limitant” d’aire que es crea al voltant d’aquesta. En aquesta mena de 

bombolla que forma, l’aire hi circula i es renova més lentament de manera que a 

temperatures elevades una superfície extensa representa un gran inconvenient. 

Per totes aquestes raons en un clima de forta radiació s’ha d’esperar 
que les fulles siguin més petites, sobretot quan hi ha limitació en la 
disponibilitat de l’aigua. Malgrat això proteccions com capes de cera gruixudes 

o recobertes de pubescència permeten que les fulles puguin ser més grans. 

Tanmateix, aquestes no són les úniques estratègies per a evitar el 

sobreescalfament, i en conseqüència l’evaporació, també hi ha la del trèmol 

(Populus tremula) per exemple que permet que el vent les refredi. 

 
5.1.1 El pes i la secció 

Les fulles estan formades per varies capes de cèl·lules. La primera, com a 

la pell humana, és l’epidermis que té la funció de protegir-la, per la qual cosa sol 

tenir recobriments més o menys impermeabilitzants (ceres). És en aquesta capa 

on hi ha els estomes. A sota s’hi troben el parènquima en estacada i el 

parènquima llacunar, amb les cèl·lules que contenen cloroplasts on es realitza la 

fotosíntesi. Evidentment, també hi ha espais intercel·lulars i el líquid de transport 

(floema) amb el que les cèl·lules intercanvien soluts i gasos. 

Les capes de cèl·lules que formen el teixit foliar esdevenen més 

nombroses i més espaiades quan són exposades a un grau de radiació elevat, 

com podem observar en la figura de la pàgina següent. Aquesta aclimatació de la 

fulla és lògica perquè en haver-hi més llum, aquesta penetra més a la fulla, 

mentre que en zones ombrívoles convé que la capa de cèl·lules sigui prima i 

extensa per a captar més fotons. 

L’àrea i la secció (gruix), són molt variables segons les espècies i les 

condicions de creixement. La relació entre aquests dos paràmetres, anomenada 

pes específic foliar (pes/àrea), depèn en gran part, com acabem de veure, de la 
radiació que rep la fulla durant el seu desenvolupament. Gratani (1997) va 

estudiar el comportament de la secció de les fulles d’algunes espècies 

esclerofil·les (Quercus ilex, Phyllirea latifolia i Pistacia lentiscus) segons la 
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il·luminació, i va veure que en les fulles sotmeses a molta radiació , el gruix podia 

disminuir entre el 50 i el 65%. 

De Fundamentos de Fisiología Vegetal J. Azcon-Bieto i M. Talon 

 
5.1.3 La forma 

L’estudi d’aquesta característica es complex perquè s’hi han d’afegir a més 

els aspectes filogenètics i altres, però nosaltres només farem referència a 

observacions externes.  

Per a evitar l’evaporació, les fulles poden adoptar diversos mecanismes. 

Algunes estan més o menys doblegades pel nervi central, d’altres varien molt 

l’angle d’inserció a la branca per a reduir l’exposició a la llum. Les adaptacions 

que hem esmentat són específiques d’algunes plantes i són propietats que tenen 

tan al sol com a l’ombra. Tanmateix, hi ha una estratègia que permet una certa 

aclimatació a les fulles de totes les plantes: la tendència a l’arrodoniment en 
condicions de major ombra i humitat. Aquesta variabilitat es compleix en 

pràcticament totes les plantes i és totalment coherent amb el principi de Parkhurst 

i Loucks, encara que la variabilitat és característica de cada espècie.  
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5.2 Característiques fisicoquímiques de la fulla 

5.2.1 El contingut en aigua 

 L’aigua és un element essencial per a la supervivència, el creixement i 

l’activitat metabòlica de les plantes. És el seu component majoritari, representa el 

80-90% del pes fresc de les plantes herbàcies i més 50% de les llenyoses i afecta 

directa o indirectament a la majoria de processos fisiològics. Probablement sigui el 

factor que amb més freqüència limita la producció vegetal, per això molts 

caràcters morfològics i fisiològics dels vegetals tenen relació amb l’economia 

hídrica. 

La relació entre producció i disponibilitat hídrica està condicionada per la 

capacitat de la planta per absorbir aigua dels diversos nivells del sòl, de 

conduir aigua cap a les fulles, de regular els intercanvis a través dels estomes, la 

forma, la mida, disposició i inclinació de les fulles.  

 Amb la mateixa disponibilitat d’aigua el comportament de cada planta varia, 

com també el percentatge que composa les seves fulles. Aquí s’introdueix el 

concepte d’eficiència en l’ús de l’aigua. En algunes espècies el contingut d’aigua, 

especialment a les fulles, pot fluctuar molt en períodes molt curts de temps se les 

anomena hidrolàbils, en canvi ni ha d’altres en les que les variacions són petites 

gràcies a reserves internes i forts controls transpiratoris, s’anomenen 

hidroestables. Aquestes últimes solen tenir un creixement continu i més lent que 

les primeres, que aprofiten la bonança per a desenvolupar-se ràpidament. 

 La quantificació de l’estat hídric de les plantes depèn dels objectius de cada 

investigació, poden ser útils el contingut hídric relatiu i el potencial hídric, però són 

conceptes més complexes. Un mètode senzill és  la diferència entre el pes fresc i 

el pes sec. En plantes d’un mateix ambient el canvi en el contingut hídric por 

variar entre el 10 i el 50% i també hi ha variacions estacionals o diàries en una 

mateixa planta. Terrades al 1973 va observar que en les coníferes les fluctuacions 

anuals eren molt moderades, del 42 al 60%, i en les esclerofil·les eren superiors 

del 36 al 63%. 
 La relació entre les característiques hídriques de la planta i els fenòmens 

metabòlics, els canvis en l’expressió gènica que caracteritzen l’adaptació de les 

plantes als diferents tipus d’estrès hídrics, així com els efectes de la interacció 
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entre els factors ambientals i el contingut en aigua de la planta són aspectes molt 

interessants i actualment en investigació. Tanmateix, aquesta recerca està fora 

del nostre abast de manera que, a la discussió, només constatarem les 

diferències que trobem en els resultats i intentarem interpretar-les segons les 

característiques del terreny en què es troben. 

 
5.2.2 La clorofil·la 

 Per a entendre la importància de la clorofil·la hem d’explicar a grans trets la 

seva funció en els teixits vegetals. 

La llum és la font primària d’energia per a la vida sobre la terra. Un 

40% de la radiació solar total que arriba a la Terra és radiació lluminosa o visible 

per l’ull humà, i ocupa una petita franja de l’espectre, que va dels 400 als 700 nm, 

se l’anomena radiació fotosintètica activa (PAR). La llum blanca està constituïda 

pel conjunt de radiacions lluminoses de diferents colors (lila, blava, verda, groga 

taronja i vermella) en els quals es descompon per difracció al passar per un 

prisma de cristall. Els elements amb color absorbeixen la llum complementària a 

la llum del color que mostren, és a dir són del color de la llum que no absorbeixen 

i que veiem reflectida.                                      

 

Les plantes són organismes autòtrofs capaços d’absorbir i utilitzar l’energia  

lluminosa mitjançant la fotosíntesi (fotoautòtrofs) en la qual es forma matèria 

orgànica simple i oxigen com a subproducte. Aquest procés, en les plantes 

superiors té lloc en els teixits fotosintètics que és localitzen sobretot als 
cloroplasts de les fulles. Més concretament passa a les membranes dels grana 

que són un conjunt de tilacoides (un tipus d’orgànuls dels cloroplasts) apilats. 
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La fotosíntesi, en la majoria de plantes, es divideix en dues etapes 

fonamentals la fase clara i la fase fosca. La primera consisteix en l’absorció de 

l’energia lluminosa per part dels pigments fotosintètics (clorofil·les i carotenoides) 

que formen part de dos fotosistemes, en els quals aquesta energia es converteix 

en energia química d’enllaç (NADPH2 i monedes energètiques com l’ATP), que és 

més estable i és aprofitable per l’anabolisme. A la fase fosca aquesta energia 

d’enllaç és utilitzada per a fabricar matèria orgànica senzilla (glucosa). 

Ara que ja tenim una idea del procés global podem concentrar-nos en el rol 

de les clorofil·les en els fotosistemes. Se’n coneixen dos de fotosistemes (sovint 

abreujats com PSI i PSII) i cada un té el que s’anomena una antena captadora de 

llum o una trampa fotosintètica, formada per 300 molècules de pigments 

(principalment clorofil·la B). Cada una aprofita més l’energia d’una longitud d’ona 

determinada en funció de la concentració de cada tipus de pigment fotosintètic.  

La trampa fotosintètica, que provoca l’anomenat efecte antena, capta la 

llum que arriba (en forma d’ones electromagnètiques) i la transmet mitjançant 

ones mecàniques fins el nucli actiu o centre de reacció. Allà hi ha una molècula 

de clorofil·la A associada a una proteïna que desprèn dos electrons creant un 

buit electrònic. Aquest buit és el que permet l’electròlisi de l’aigua i que, per tant, 

posa en marxa tot el procés fotosintètic. 

 Quan la intensitat de la llum sobrepassa la capacitat d’absorció, es 

posen en marxa una sèrie de mecanismes de desacoblament de les proteïnes 

associades a algunes molècules de clorofil·la A, desactivant parells de 

fotosistemes amb l’objectiu de dissipar l’energia i minimitzar el danys sobre 

l’aparell fotosintètic de la planta. 

 Tanmateix, això és una estratègia que només funciona en casos extrems. 

El mecanisme d’aclimatació al que recorren més plantes en funció de la radiació 

solar fotosintètica activa (PAR) que reben és el d’apilament de tilacoides, com 

podem veure a la figura següent. Com menys llum reben els cloroplasts, més 
grana hi ha i, en conseqüència, major concentració de pigments. Els 

pigments que més augmenten són aquells que permeten que l’efecte antena sigui 

major i és el cas de la clorofil·la és la B que s’incrementa amb major proporció, de 

manera que la raó A/B sol disminuir. 
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De Iniciación a la fisiología de las plantas (p.17) 

Per a completar l’explicació descriurem breument l’estructura química de 

les clorofil·les que quantificarem. Hi ha diferents tipus de clorofil·les, però totes es 

caracteritzen per  tenir un anell tetrapirròlic, tipus porfirina, amb un catió metàl·lic 

de magnesi al centre i una llarga cua hidròfoba de fitol que els hi facilita la fixació 

en estructures poc polars. La disposició a l’espai d’aquesta estructura reflecteix la 

franja verda de la radiació, d’aquí el color verd que caracteritza la planta. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que les plantes també utilitzen la longitud 

d’ona corresponent al verd, encara que en menor mesura, ja que hi ha altres 

pigments que sí l’absorbeixen i transfereixen l’energia resultant de l’excitació a la 

clorofil·la mitjançant ones mecàniques. 

 

                
Estructura molecular de les clorofil·les de http://javeriana.edu.co 

Nucli tetrapirròlic 

Cua hidròfoba de fitol 

CLOROFIL·LA a

CLOROFIL·LA b
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La més comuna és la clorofil·la a, que pot arribar a constituir el 75% de 
tota la clorofil·la de les plantes verdes. La clorofil·la b, que és un pigment 

accessori, absorbeix llum d’una longitud d’ona diferent. En aquest gràfic podem 

veure l’espectre d’absorció de la llum d’ambdues clorofil·les: 

  
 

Espectre d’absorció de les clorofil·les a i b 
 de Fundamentos de fisiología vegetal pg. 136. 

 

 
5.2.2.1 Concentració de clorofil·la a les fulles 

La variabilitat del contingut de clorofil·la entre les fulles és important i depèn 

de la radiació incident, per això la posició de la fulla sobre la branca i de la branca 

en el tronc i la orientació de tots ells té efectes significatius. Segons Sestak 1977 

la quantitat de clorofil·la pot ser més del doble en les fulles no exposades a 
la llum. 

La clorofil·la a les fulles de les capes superiors és independent de la 
radiació incident, ja que tenen a la seva disposició un excés de fotons i es posen 

en marxa els mecanismes de desacoblament que hem citat anteriorment, primer 

se separen les proteïnes dels centre actius i després es descomponen els grana. 

Si la situació és persistent, s’acaben desnaturalitzant una bona part dels 

pigments. En canvi, en les fulles de nivells baixos, amb menys PAR, la 
concentració de clorofil·la és més gran allà on hi ha menys intensitat de 
llum, i torna a  disminuir cap a la part inferior de l’arbre o l’arbust.  
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Això seria paradoxal amb que a les fulles de la solana hi hagi menys 

quantitat de clorofil·la. Tanmateix, també s’ha de tenir en compte la major 

superfície foliar dels nivells inferiors. Finalment cal afegir el fet que la fulla arriba 

un moment en el qual la ja no resisteix el nivell d’ombra en el que es troba i la 

seva activitat va disminuint i alguns pigments es van desnaturalitzant, 

principalment la clorofil·la, en especial la  A. 

La quantitat de clorofil·la activa que Margalef 1974 i altres autors 

consideren màxima en cada fulla d’una determinada comunitat, és de 0,35 g/m2. 

Malgrat això hi ha estudis publicats que obtenen resultats des de 0,1-4,6 g/m2, 

amb una mitjana de 1,6 g/m2. 

L’explicació que donen aquests autors sobre aquesta variabilitat és que 

mesuraven la clorofil·la total, mentre que Margalef només tenia en compte aquella 

que formava part dels fotosistmes actius en el moment de mesurar-la.  

La posició inclinada de les fulles, sobretot en la insolació obliga a pensar 

que el revers també és actiu en la captació de la llum i capta la llum reflectida 

en l’anvers de les fulles subjacents, això junt amb el fet de que en la fulla pugui 

haver-hi clorofil·la inactiva abans de ser eliminada podria explicar que en alguns 

treballs se superin en escreix els límits de clorofil·la establerts quan aquest 

paràmetre es va començar a estudiar. 

Tanmateix, també cal recordar que la precisió dels mètodes amb el temps 

ha anat variant. Actualment els mesuradors que s’utilitzen ja no impliquen 

processos mecànics de laboratori i hi intervenen menys instruments. És per això 

que segons molts investigadors cal tenir en compte la data de publicació de 

l’estudi abans de valorar els resultats, sobretot alhora de comparar-los. 

 Recapitulació 
El comportament de la concentració de clorofil·la a les fulles de diferents 

parts d’un arbre o d’un arbust és aplicable al comportament dels individus sota 

diferent intensitat de llum. 

La clorofil·la disminueix amb la llum. El marge de tolerància d’aquest 

pigment varia segons l’espècie, però sempre té un límit tan per excés com per 

defecte i quan es sobrepassa comença la desnaturalització. Cal destacar també  

la gran variabilitat dels valors obtinguts per diferents autors de la concentració de 
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clorofil·la en la fulla i depèn, en part, de la precisió del mètode utilitzat per a 

determinar-la. 

 

5.2.2.2 Relació clorofil·la A/B 

No tots els autors estan d’acord en que la concentració de clorofil·la sigui 

indicador estricte de la biomassa, encara que s’ha trobat una bona correlació 

entre ambdues per una comunitat determinada (Ruther i Yentsch 1957). El que és 

força acceptat és que la composició de la clorofil·la i molt especialment la relació 

entre la A i la B és un bon integrador de l’estat fisiològic de la planta, així com 
un indicador de la seva adaptació al medi. 

Això es deu a que la clorofil·la A es sintetitza més ràpidament que les 

altres i en condicions favorables és la més abundant i quan les condicions són 

desfavorables és la que es degrada més ràpid. La concentració de la clorofil·la en 

cada fulla particular depèn del procés global de l’arbre, arbust o planta, però 

també del microclima particular de la fulla i especialment de la quantitat de llum 
que incideix en el limbe. És per això que, a l’hora d’avaluar la relació entre les 
clorofil·les A i B, també cal tenir en compte que les fulles exposades a major 
radiació sol ser més gran. 

 

 

 

A partir d’aquest estudi de recerca bibliogràfica i de l’observació del 
Parc varem determinar quins eren els paràmetres que volíem estudiar i 
varem dissenyar la metodologia del treball. 
 

 


