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E LS POL · LINITZADORS , PECES CLAU DE LA BIODIVERSITAT

Vols saber els secrets
més amagats del nostre Jardí?
Estàs apunt de descobrir el motor natural que fa que
sigui possible la vida al Jardí Botànic; el perquè de
l’explosió de flors, colors i aromes del Jardí; quins són
els visitants que més freqüenten el Botànic i que tant
ens ajuden en la nostra tasca... la conservació de la
Flora Balear.
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E L J ARDÍ B OTÁNIC
BENVINGUTS!
Has arribat al Jardí Botànic de Sóller, una mostra viva de les plantes
de les Illes Balears. Els personal del Jardí es dedica a estudiar,
conservar i cultivar la flora de les Illes per a que tu i qualsevol
visitant pugueu conèixer, aprendre i gaudir de la gran diversitat de
plantes que formen el nostre paisatge illenc.

EL JARDÍ

E S TÀ P L E D E F L O R S . . .
Hi ha flors que són grans, obertes
colors diversos.

i de

Aquestes flors produeixen grans quantitats
de pol·len i nèctar.

Estepa blanca (Cistus albidus)

Estepa Joana
(Hypericum balearicum)
Lletrera (Euphorbia dendroides)

Murta (Myrtus communis)
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E L J ARDÍ ESTÀ PLE DE FLORS

Hi ha flors que són tan
petites i de colors tan
poc
vistosos,
que
gairebé no ens fixem
amb elles.

Pi blanc (Pinus halepensis)

El seus grans de
pol·len són lleugers i
petits.

Canyet
(Phragmites australis))

D’altres flors, tenen el pol·len i nèctar amagat en el seu interior,
aquestes es caracteritzen per tenir un pètal inferior en forma de llavi,
anomenat label. Aquestes flors tenen perfums suaus i colors grocs,
violetes o blaus.
Algunes plantes, com
les orquídies, imiten la
forma i color de les
femelles d’abelles!
Romaní
(Rosmarinus officinalis)
Llentiera borda
(Hippocrepis grosii)

Poliol (Mentha pulegium)

Flor d’abella (Ophrys apifera)
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E L J ARDÍ ESTÀ PLE DE FLORS

Hi ha flors que tenen forma de tub,
anomenat esperó, a l'interior d’aquest
òrgan s’hi troba amagat el nèctar.
N’hi ha de colors
rosats i carmins,
però també d’altres
menys
cridaneres
de color blanc.

Escabiosa
(Lomelosia cretica)

Xuclamel
(Lonicera implexa)

Clavell (Dianthus rupicola)
Violeta
(Viola jaubertiana)

Hi ha flors que emeten
un aroma intens i
desagradable. A més,
els seus colors tacats
recorden a carn en
descomposició.

Rapa mosquera
(Dracunculus muscivorus)

Rapa blava (Arum pictum)
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E L J ARDÍ ESTÀ PLE DE FLORS

Al Jardí també hi trobem plantes d’altres zones
del món amb gran diversitat de flors de tots els
colors, formes i mides que et puguis imaginar.

“Ave del paraíso”
(Strelitzia reginae)
“Bicácaro”
(Canarina canariensis)

“Cactus San Pedro”
(Echinopsis pachanoi)
Nenúfar (Nymphaea spp.)

TOTS AQUESTS COLORS, PERFUMS I FORMES DIFERENTS QUE ENS
PRESENTEN LES FLORS, NO SÓN PER ESTÈTICA.
PER A QUÈ SERVEIXEN?
Les plantes, al contrari que els animals, no tenen la capacitat de
moure’s i per reproduir-se sexualment no sempre ho tenen fàcil. Els
colors, les formes i les olors, són la manera que tenen les plantes de
demanar ajuda per reproduir-se i perpetuar així l’espècie.
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M ILIONS D ’ ANYS TREBALLANT EN EQUIP
AL LLARG DE L’EVOLUCIÓ, LES PLANTES HAN ANANT
PERFECCIONANT LA MANERA DE RECLAMAR L’ATENCIÓ DELS
SEUS AJUDANTS PER REPRODUIR-SE.

Flors petites i poc vistoses
que no criden l’atenció, però
el seu abundant i lleuger
pol·len s'enlaira amb el
primer cop de vent.

El label facilita que l’abella es
subjecti a la flor mentre
s’alimenta del pol·len i nèctar
que tan amagat es troba.

L’abundant pol·len i nèctar
es fàcil d’agafar, per això
escarabats i altres animals
visiten aquestes generoses
flors.
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L A C OEVOLUCIÓ
La llengua de les papallones es
desenrotlla, essent suficientment
llarga per arribar fins el fons de
la flor on hi ha el nèctar.

L’aspecte i olor de carn en
descomposició atreu a mosques
afamades que confonen la flor amb
un animal mort.

A les Balears hi ha flors
pol·linitzades per vertebrats
com el cas de les sargantanes
endèmiques en els illots.

J A SAPS QUINS SÓN AQUESTS A JUDANTS ?
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E LS

INSECTES DEL J ARDÍ
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E LS

HIMENÒPTERS: L ES ABELLES , VESPES I FORMIGUES
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E LS

INSECTES DEL J ARDÍ
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E LS
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DÍPTERS: L ES MOSQUES

E LS

INSECTES DEL J ARDÍ
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E LS

LEPIDOPTERS: L ES

PAPALLONES DIÜRNES I NOCTURNES
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E LS

INSECTES DEL J ARDÍ
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E LS C OLEÒPTERS: E LS
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ESCARABATS

LA

POL · LINITZACIÓ

TOTS AQUESTS ANIMALS AJUDEN A LES PLANTES A
REPRODUIR-SE
P ERÒ ... C OM

HO FAN ?

Idò ho fan transportant el pol·len, des dels estams fins a l’estigma,
de la mateixa flor o bé d’una altra diferent. D’aquesta manera, la planta
pot realitzar la reproducció sexual, produint els fruits i les llavors.
Aquest procés es diu POL·LINITZACIÓ i els animals que hi col·laboren
els anomenem pol·linitzadors.
A

partir

d’aquestes

llavors naixeran noves
plantes al Jardí i part
d’elles es guardaran
congelades al Banc de
llavors, per plantar-les
en el futur si alguna
espècie

necessita

ajuda en la natura.

Imagina’t...
Què passaria amb les plantes si no hi hagués
pol·linitzadors?
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LA

CRISIS DELS POL · LINITZADORS

A LA NATURA DE CADA VEGADA HI HA MENYS
POL·LINITZADORS. QUIN ÉS EL MOTIU?
ESPÈCIES INVASORES
La introducció d’insectes exòtics,
agents patògens i plantes usades
com ornamentals. En són exemples
la vespa asiàtica i el bàlsam.

PÈRDUA
DE L’HÀBITAT

La

urbanització

i

aquella agricultura
intensiva, especialment la basada en el monocultiu, redueixen i fins i tot eliminen els
hàbitats naturals que són la font d’aliment i refugi dels pol·linitzadors.

PRODUCTES QUÍMICS I CANVI CLIMÀTIC
Insecticides, plaguicides, herbicides i fertilitzants, actuen en detriment de la biodiversitat
afectant directament als
pol·linitzadors intervenint en el canvi climàtic
global.
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Q UÈ POTS FER TU PER ...
CONSCIENCIAR de la importància
dels pol·linitzadors en la conservació de la biodiversitat vegetal.
Comparteix aquesta guia amb teus amics
i familiars! La trobaràs a
www.jardibotanicdesoller.org

Evitar o reduir l’ús de PRODUCTES
QUÍMICS al teu jardí o hort.
Utilitza mètodes de control biològic:
sembra plantes que atreguin depredadors
naturals de plagues.

Crear JARDINS amb diversitat de
plantes amb flors, per atreure
pol·linitzadors i augmentar la
biodiversitat .
Fes servir flora autòctona per crear
els teus jardins!
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FOMENTAR ELS

P OL · LINITZADORS ?
Contribuir al CONEIXEMENT dels
pol·linitzadors de les Illes Balears.
Pots aportar les teves observacions fetes
sobre pol·linitzadors de les Illes Balears a la
pàgina web de POLINIB:
http://polinib.info/

Crear nous
els

HÀBITATS, facilitant

recursos per a

que els

pol·linitzadors puguin nidificar.
Pots construir un hotel per insectes, així
donaràs refugi als pol·linitzadors durant
l’hivern.

Prote geix

i

respecta

les

ZONES NATURALS, així conservarem
els

hàbitats

que

contenen

la

biodiversitat.
No trepitgis ni arrabassis flors del camp, ni
molestis els seus visitants florals.
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E L CICLE DE LES PLANTES AMB FLOR
La planta adulta
produeix flors.

El pol·len viatja dels
estams fins a
l’estigma.

Les flors són
visitades pels
pol·linitzadors, que
porten pol·len
d’altres flors.

Les flors
fecundades,
esdevenen fruit.

A l’interior del fruit
hi ha les llavors.

Les llavors, arriben a
terra, on germinen si
les condicions són
òptimes.
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L A I MPORTÀNCIA

DE LA POL · LINITZACIÓ

La funció del fruit,
és protegir i
dispersar les
llavors.

Sense la
pol·linització no
és possible la
fructificació de la
majoria de les
plantes i per tant,
la formació de
llavors.
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E L J ARDÍ B OTÀNIC

DE SÓLLER

El Jardí Botànic de Sóller és una institució que conserva col·leccions documentades de plantes vives (àrea visitable), llavors (banc de germoplasma) i plantes seques (herbari). Les col·leccions del Botànic estan a l’abast
de qualsevol investigador i de qualsevol acció de conservació “in situ” controlada.
Els tres objectius del Jardí Botànic són:
Conservació de les espècies endèmiques, rares i/o en perill d’extinció
de les Illes Balears i de les àrees mediterrànies d’influència.
Recerca en el camps de la biologia de la conservació, biologia reproductiva d’espècies silvestres, horticultura, jardineria i paisatgisme.
Educació i divulgació del món vegetal en general i de la flora Balear
en particular, fent especial esment en la importància de la conservació
de les plantes per a la humanitat.
Amb aquesta guia volem conscienciar sobre el paper fonamental que
tenen els pol·linitzadors pel manteniment de la biodiversitat als ecosistemes terrestres. En certa manera, la interacció pol·linitzador-planta és un
factor clau pel manteniment de la col·lecció de planta viva del Jardí Botànic, permetent la reproducció d’aquestes, i simulant així l’entorn natural.

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER
Amb el finançament de la

Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca
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