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Resum 
 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau ha estat conèixer la flora apícola present a la Finca 

Parera, unes vinyes situades al municipi de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, Catalunya). 

 
Les prospeccions de la flora mel·lífera de la finca es van fer en el període de juny a octubre 

del 2014, tot fent recorreguts pels nou recintes en què es va dividir la finca. 

 
En aquests recorreguts es van recollir exemplars d’espècies vegetals de les que es 

desconeixia el tàxon. Es van diferenciar les que es recol·lectaven dels marges de les que es 

recollien a l’interior dels recintes. Les espècies seleccionades (cent vint-i-una) es van 

determinar en el laboratori i es van classificar segons si tenien interès apícola o no. Un cop 

determinades, es va confeccionar un herbari amb vuitanta dues d’aquestes espècies. Les 

imatges escanejades de l’herbari es presenten com a un annex d’aquest treball. 

 
Els resultats obtinguts mostren que el 55% del total d’espècies determinades tenen interès 

apícola, essent la família botànica Compositae la que està present amb un major nombre 

d’espècies vegetals, i és en els marges dels recintes que confinen amb espais naturals o 

seminaturals on hi ha una major diversitat d’espècies. A l’interior dels recintes predominen 

les herbàcies anuals per sobre de les altres formes vitals estudiades. 

 
Les imatges i les taules del capítol 4 “Resultats i Discussió” presenten una informació 

detallada de les espècies determinades: famílies, nombre d’espècies, interès apícola, 

diversitat d’espècies per recintes i per forma vital, nombre d’espècies en floració al llarg de 

l’any, recintes susceptibles de revegetació, espècies escollides per a la revegetació... 

 
Dur a terme un procés de restauració ecològica activa amb espècies apícoles en determinats 

espais de la finca, en forma d’illeta o costa, proporcionaria un major nombre de floracions, i 

aportaria una alimentació variada a les diferents espècies d’abelles durant l’any, a més de 

millorar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics propis dels paisatges agrícoles. 

 

Els resultats obtinguts permeten considerar factible la instal·lació d’un assentament apícola 

a la finca per a la seva explotació. 

 

Paraules clau: pol·linització, abelles, herbari, revegetació, diversitat vegetal, serveis 

ecosistèmics, espècies apícoles. 
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Resumen 
 

El objetivo de este Trabajo Final de Grado ha sido conocer la flora apícola presente en la Finca 

Parera, un viñedo situado en el municipio de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, Catalunya). 

 
Las prospecciones de la flora melífera de la finca se hicieron en el período de junio a octubre 

de 2014, recorriendo los nueve recintos en que se dividió la finca. 

 
En estos recorridos se recogieron ejemplares de especies vegetales de las que se desconocía el 

taxón. Se diferenciaron las que se recolectaban de los márgenes de las que se recogían en el 

interior de los recintos. Las especies seleccionadas (ciento veintiuna) se determinaron en el 

laboratorio y se clasificaron según si tenían interés apícola o no. Una vez determinadas, se 

confeccionó un herbario con ochenta y dos de estas especies. Las imágenes escaneadas del 

herbario se presentan como un anexo de este trabajo. 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 55% del total de especies determinadas tienen 

interés apícola, siendo la familia botánica Compositae la que está presente con un mayor 

número de especies vegetales, y es en los márgenes de los recintos que confinan con espacios 

naturales o seminaturales donde hay una mayor diversidad de especies. En el interior de los 

recintos predominan las herbáceas anuales sobre las otras formas vitales estudiadas. 

 
Las imágenes y las tablas del capítulo 4 presentan una información detallada de las especies 

determinadas: familias, número de especies, interés apícola, diversidad de especies por 

recintos y por forma vital, número de especies en floración a lo largo del año, recintos 

susceptibles de revegetación, especies escogidas para la revegetación... 

 
Llevar a cabo un proceso de restauración ecológica activa con especies apícolas en 

determinados espacios de la finca, en forma de isleta o costa, proporcionaría un mayor 

número de floraciones, y aportaría una alimentación variada a las diferentes especies de 

abejas durante el año, además de mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

propios de los paisajes agrícolas. 

 
Los resultados obtenidos permiten considerar factible la instalación de un asentamiento 

apícola en la finca para su explotación.  

 
Palabras clave: polinización, abejas, herbario, revegetación, diversidad vegetal, servicios 

ecosistémicos, especies apícolas. 
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Abstract 
 
The objective of this Final Paper was to determine the honey flora present in the Finca Parera, 

a vineyard located in the town of Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès, Catalunya). 

 
The surveys of the honey flora of the farm were carried out in the period from June to October 

2014, covering the nine enclosures in which the property was divided. 

 
The taxon of the vegetables collected during the surveys was unknown. The species collected 

in margins were differentiated from those gathered inside the enclosures. The selected species 

(one hundred and twenty one) were determined in the laboratory and were classified 

according to whether they had apiarian interest or not. Once determined, an herbarium was 

drawn with eighty-two of these collected species. The herbarium scanned images are 

presented as an annex to this paper. 

 
The results show that the 55% of the determined species are interesting for beekeeping, being 

the Compositae plant family which is present with a greater number of plant species, and is on 

the margins of the enclosures bordering on natural or seminatural areas where there is a 

greater diversity of species. Inside the enclosures, annual herbal species dominate by over 

other vital forms studied. 

 
The Chapter 4 images and tables show a detailed information of the selected species: families, 

number of species, beekeeping interest species, diversity by enclosures and vital form, number 

of species in bloom throughout the year, enclosures capable of vegetable regeneration, 

species chosen for revegetation... 

 
Carry out a process of active ecological restoration with honey flora in certain areas of the 

property, as a woodland islet or margin, would provide a greater number of blooms and would 

bring a variety of different species for the bees feed; furthermore, it would enhance 

biodiversity and ecosystem services in agricultural landscapes. 

 
The results make feasible to build a beekeeping settlement in the property focused to its 

exploitation. 

 
Keywords: pollination, bees, herbal, revegetation, vegetable diversity, ecosystem services, bee 

species. 
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1 Introducció 

1.1 Serveis ecosistèmics en paisatges agrícoles 
 

Fa molts anys que s’utilitza el terme “serveis ecosistèmics” però encara avui, tot i haver una 

idea generalitzada al respecte, no hi ha una definició acceptada del terme; això fa que els 

estudis i projectes relacionats amb els serveis ecosistèmics s’avaluïn de forma diferent. 

Tanmateix, en aquest treball, s’ha procurat donar una idea general sobre què són els serveis 

i funcions dels ecosistemes i quins serveis ecosistèmics poden proporcionar els paisatges 

agrícoles. 

 

1.1.1 Classificació de les funcions i serveis dels ecosistemes 
 

Els ecosistemes i la biodiversitat que aquests contenen són entesos, des d’un punt de vista 

antropocèntric, com el capital natural capaç de generar un flux de serveis que proporciona 

benestar a l’ésser humà mitjançant el manteniment de les seves funcions. Tant és així, que 

els serveis ecosistèmics són definits per Costanza et al. (1997) com els béns i serveis que 

obtenen els humans, directa o indirectament, de les funcions dels ecosistemes, essent 

aquestes les propietats i els processos que hi ha en els ecosistemes i que tenen capacitat de 

proveir serveis que satisfacin a la societat (De Groot et al., 2002)[1]. 

 

Les funcions, segons De Groot et al. (2002)[1], es poden classificar en quatre categories: 

1. Funcions de regulació: Capacitat dels ecosistemes per regular els processos 

ecològics. 

2. Funcions d’hàbitat: Provisió de condicions espacials per al manteniment de la 

biodiversitat. 

3. Funcions de producció: Capacitat dels ecosistemes per crear biomassa que es pugui 

usar com a aliments, teixits, etc. 

4. Funcions d’informació: Capacitat dels ecosistemes de contribuir al benestar humà a 

través del coneixement, l’experiència i les relacions culturals amb la natura. 

 

Val a dir que les funcions tenen una naturalesa interdependent (Costanza et al., 1997) i, per 

tant, les tres últimes funcions definides depenen de les funcions de regulació. 
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En cada funció es poden identificar diferents usos i aprofitaments que l’ésser humà fa dels 

ecosistemes, aquests són els serveis ecosistèmics, alguns dels quals es mostren a la taula 1. 

En alguns casos, un sol servei ecosistèmic és el producte de dos o més funcions dels 

ecosistemes o, també, pot ser que una funció contribueixi a generar dos o més serveis 

(Costanza et al., 1997). 

 

Taula 1- Funcions dels ecosistemes i serveis relacionats amb les mateixes. (Font: Elaboració pròpia, a partir de 
Martín-López i Montes (2010) 
 

Funció de l’ecosistema Tipus de servei Servei ecosistèmic 

Regulació Regulació 

Manteniment d’un clima favorable. 

Regulació de la qualitat de l’aigua 

disponible per a humans. Formació 

i manteniment de sòls fèrtils. 

Pol·linització de plantes útils. 

Prevenció de plagues. Control 

d’espècies exòtiques invasores. 

Prevenció de desastres naturals. 

 

Hàbitat 

Proveïment 
Aliments. Recursos forestals. 

Espècies cinegètiques. 

Regulació 

Espècies animals i vegetals 

funcionals. Àrea de cria d’espècies 

animals. 

Cultural 
Espècies cinegètiques. Espècies 

carismàtiques o amenaçades. 

Producció Proveïment 

Aliments. Regulació de la quantitat 

de l’aigua disponible per a humans. 

Teixits. Recursos forestals. Plantes 

medicinals. Material per a la 

construcció, minerals, etc. Energia i 

combustibles. 

Informació Cultural 

Recreació/relax. Turisme rural. 

Valors estètics i paisatgístics. 

Patrimoni cultural/coneixement 

local. Valors espirituals. Educació. 

Investigació. 

 
 
[1]: Aquestes cites es troben a Martín-López i Montes, 2010 (veure apartat de referències 
bibliogràfiques) 
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1.1.2 Serveis en els agro-ecosistemes 
 

Els camps de cultiu i pastures ocupen al voltant d’un 40% de la superfície total d’Europa 

(Foley et al., 2005)[2]. Aquestes àrees productives poden tenir una gran biodiversitat (Altieri, 

1999)[2] i millors serveis ecosistèmics, sobretot aquelles àrees que contenen més espais amb 

vegetació espontània o tenen un major nombre de cultius diferents; és a dir, que presenten 

una heterogeneïtat en la seva configuració i composició que fa que hi hagi una gran varietat 

d’espècies que coexisteixen en els paisatges agrícoles i influeixen en algunes respostes 

ecològiques. Algunes d’aquestes respostes són la interacció entre les espècies (Polis et al., 

2004)[2], el moviment dels animals (Fahrig, 2007)[2] o les funcions dels ecosistemes (Lovett et 

al., 2005) [2]. Tant és així, que els paisatges agrícoles amb les característiques esmentades 

anteriorment poden aportar beneficis a l’agricultor ja que hi ha una millora dels serveis 

ecosistèmics com són la pol·linització o el control de plagues. 

D’altra banda, els agro-ecosistemes proporcionen aliments i hàbitats per a animals i plantes 

silvestres; tenen lloc diversos cicles de nutrients com són la fixació del nitrogen, el fòsfor i el 

carboni; poden afavorir el control de l’erosió, millorar la fertilitat del sòl i la productivitat 

dels cultius i pastures; incrementar les poblacions cinegètiques a més de ser espais on es pot 

fer turisme rural i activitats educatives, així com proporcionar recursos genètics ja que en el 

paisatge agrícola es poden trobar comunitats singulars i espècies excepcionals o 

amenaçades amb valor de conservació (Rey Benayas, 2010).  

 

1.2 Pol·linització en els cultius hortofructícoles: la flora apícola en 
la vegetació mediterrània 

 

La pol·linització és un servei ecosistèmic que fa possible la reproducció sexual de les plantes 

angiospermes i gimnospermes. La pol·linització entomòfila, que es produeix quan un insecte 

visita una planta en busca d’aliment, afavoreix la diversitat de la majoria d’espècies vegetals 

silvestres i les d’interès per al consum dels humans. 

Les espècies vegetals que proporcionen una font d’aliment a les abelles —els insectes més 

representatius de la pol·linització entomòfila— reben el nom d’espècies apícoles, i en el 

paisatge mediterrani s’hi poden trobar força representants. 

 
 
[2]: Aquestes cites es troben a Fahrig et al., 2011 (veure apartat de referències bibliogràfiques) 
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1.2.1 Tipus de pol·linització 

 
Hi ha tres tipus diferents de pol·linització: anemòfila, hidròfila i la zoòfila. 

La pol·linització anemòfila és aquella que es duu a terme amb l’ajut del vent; els grans de 

pol·len de les plantes anemòfiles pesen poc i tenen una superfície llisa o són vesiculosos. La 

pol·linització hidròfila ocorre en algunes plantes aquàtiques. Per últim, la pol·linització per 

animals (zoofília) que és la més comuna ja que prop del 90% de les plantes silvestres 

depenen de la pol·linització per animals (Greenpeace, 2014), la qual es pot dividir en funció 

del grup zoològic que la dugui a terme (taula 2). Les plantes que es pol·linitzen a través dels 

animals tenen un pol·len pesat que impossibilita la pol·linització pel vent. Tot i així, tant en la 

pol·linització zoòfila com en la anemòfila, el pol·len pot procedir d’una altra flor de la 

mateixa espècie (pol·linització creuada), fet que afavoreix la recombinació genètica.  

 

De les diferents pol·linitzacions zoòfiles, la més freqüent és la entomòfila, és a dir, en la que 

hi participen insectes dels ordres Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera i Diptera. Si bé els 

individus d’aquests tres últims ordres són agents pol·linitzadors, no tenen una funció tan 

destacada com la dels himenòpters. En aquest ordre s’hi troben abelles, abellots, vespes i 

formigues que sumen un total de 200.000 espècies pol·linitzadores, 9.500 de les quals es 

troben a la península Ibèrica (Greenpeace, 2014). 

Les abelles i abellots són els animals pol·linitzadors més destacats (efectuen el 80% de la 

pol·linització entomòfila) ja que s’alimenten del pol·len i el nèctar de les plantes que visiten i 

això fa que s’hagin especialitzat en el procés de transferència. A més a més, tenen un cos 

pilós on el pol·len queda retingut. 

Les abelles mel·líferes s’empren cada vegada més en la pol·linització de cultius degut a que 

les abelles solitàries no són prou abundants en els camps de conreu; d’aquesta manera, 

s’obtenen millors rendiments dels cultius de forma econòmicament viable. Tanmateix, Apis 

mellifera L. no resulta eficaç en segons quins cultius i per aquest motiu tots els 

pol·linitzadors són imprescindibles. 
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Taula 2- Llistat d’espècies pol·linitzadores de cultius per a consum humà. (Font: Elaboració pròpia, a partir de Klein et al., 2007) 
 

Grup de 

pol·linitzadors 

Espècies 

Abelles 

mel·líferes 

Apis cerana Fabr., A. dorsata Fabr., A. florea Fabr. i A. mellifera L. 

Abelles sense 

fibló 

Melipona favosa Fabr., M. subnitida Ducke, M. quadrifasciata Lepeletier, Nanotrigona 
perilampoides Cresson, N. testaceicornis Lepeletier, Trigona cupira Sm., T. 
iridipennis Smith, T. (Lepidotrigona) terminata Smith, T. (Tetragonoula) minangkabau Sakagami, T. 
toracica Smith i Scaptotrigona depilis Moure. 

Abellots 
Bombus affinis Cresson, B. californicus F. Smith, B. hortorum L., B. hypnorum L., B. 
impatiens Cresson, B. lapidarius L., B. (Thoracobombus)pascuorum Scop., B. sonorus L., B. 
terrestris L. i B. vosnesenskii Radoszkowski 

Abelles 

solitàries 

 Amegilla chlorocyanea Cockerell, A. (Zonamegilla) holmesi Rayment, Andrena 
ilerda Cam., Anthophora pilipes Fabr., Centris tarsata Smith, Creightonella 
frontalis Fabr., Habropoda laboriosa Fabr., Halictus 
tripartitus Cockerell, Megachile (Delomegachile) addenda Cresson, M. rotundataFabr., Osmia 
aglaia Sandhouse, O. cornifrons Radoszkowski, O. cornuta Latreille, O. lignaria lignaria Say, O. 
lignaria propinqua Cresson, O. ribiflorisCockerell, Peponapis limitaris Cockerell, P. 
pruinosa Say, Pithitis smaragdula Fabr., Xylocopa (Zonohirsuta) dejeanii Lepeletier, Xylocopa 
frontalis Oliver i Xylocopa suspecta Moure. 

Vespes Blastophaga psenes L. 

Sírfids i altres 

mosques 

Eristalis cerealis Fabr., E. tenax L. i Trichometallea pollinosa Townsend. 

Escarbats Carpophilus hemipterus L. i Carpophilus mutilatus Erichson. 

Trips Thrips hawaiiensis Morgan i Haplothrips (Haplothrips) tenuipennis Bagnall. 

Aus Turdus merula L. i Acridotheres tristis L. 

 

1.2.2 Importància de la pol·linització en els cultius hortofructícoles 
 

La pol·linització a través dels animals és important per a la reproducció sexual de molts 

cultius i la majoria de plantes silvestres, que també poden ser importants en la dieta 

humana al proporcionar calories i micronutrients als humans (Klein et al.; 2007). 

Segons Klein et al. (2007), a Europa, el 84% de 264 cultius estudiats per Williams (1994), 

depenen de la pol·linització zoòfila (algunes de les espècies vegetals que en depenen es 

troben representades a la taula 3). A més a més, 4.000 varietats existeixen gràcies a la 

pol·linització de les abelles. La contribució dels pol·linitzadors és fonamental per 

proporcionar als humans una alimentació molt diversa, assegura un augment en la 
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productivitat i també de la qualitat dels cultius entomòfils. S’ha estimat que la pol·linització 

entomòfila pot incrementar fins a un 75% els rendiments de fruita i verdura a nivell mundial. 

 

Taula 3- Principals cultius de consum que depenen de la pol·linització animal. (Font: Elaboració pròpia, 
a partir de Greenpeace, 2014) 
 

Grau d’importància Cultiu 

Essencial 
Cacau, vainilla, kiwi, síndria, meló, maracujà, 

carbassa i carbassó. 

Elevada 

Ametlla, poma, gerd, móra, anacard, mango, 

préssec, nectarina, codony, nespra, cardamom, 

fonoll, albercoc, advocat, nabius, cogombre, 

pera, cirera, comí, nou moscada i cafè (Robusta). 

Moderada 
Fava, castanya, coco, albergínia, figa, maduixa, 

maduixot i gira-sol. 

 

D’altra banda, la pol·linització pot reduir el temps entre la floració i la formació del fruit i així 

es redueix el risc d’exposar la fruita a plagues, malalties, meteorologia adversa i productes 

agroquímics, a més de suposar un estalvi d’aigua. Tots aquests paràmetres influeixen en el 

valor econòmic dels cultius i, per tant, en els beneficis econòmics de l’agricultor. Amb 

referència a Espanya, segons un informe elaborat per Greenpeace (2014), l’any 2011 el valor 

econòmic de la pol·linització entomòfila dels principals cultius per a consum humà directe va 

ser de 2.400 milions d’euros, essent la ràtio de vulnerabilitat (relació entre el valor econòmic 

de la pol·linització i el valor econòmic del cultiu) d’un 11%, un 1,5% més elevat que el que es 

va calcular per a l’agricultura mundial. 

 

1.2.3 Característiques de la flora apícola 
 

La flora apícola és el conjunt d’espècies vegetals que proporcionen nèctar, pol·len, melats i 

resines a les abelles. 

El nèctar és una substància més o menys ensucrada (7-60% de sucres) que proporciona 

energia a les abelles i que traspuen els nectaris, unes glàndules que es poden localitzar o bé 

a les flors, als pecíols o a les bràctees de certes espècies vegetals (figura 1). 

El nèctar és segregat abans de la pol·linització per atraure a les abelles. Una vegada s’ha 

pol·linitzat, la secreció de nèctar s’atura. 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 



16   
 

                                        

   
Figura 1- Rosmarinus officinalis amb nectari floral (a dalt). Prunus laurocerasus ( a baix a la dreta) i 
Prunus persica (a baix a l’esquerra) amb nectaris extraflorals. (Font: Elaboració pròpia, a partir de 
Jean-Prost i Le Conte, 2006) 
 

El pol·len és la font principal de proteïnes (11-35%) per a les abelles. Aquestes són 

indispensables per a la constitució dels seus òrgans. En el cas d’algunes espècies com Apis 

mellifera L., tenen al tercer i últim parell de potes un cistell on col·loca boletes de pol·len 

que elabora quan visita les flors i fa possible la recol·lecció d’aquest aliment. 

 

Algunes espècies d’arbres, com Quercus ilex L. o Quercus faginea Lam., en èpoques de 

tempesta, al rebre una major aportació d’aigua, traspuen saba. Aquest líquid ensucrat és 

recol·lectat per les abelles i rep el nom de melat. També pot procedir, però en menor 

mesura, de les excrecions d’alguns hemípters paràsits que xuclen aquesta substància de les 

plantes. Tant és així que les abelles poden recol·lectar aquest líquid ensucrat a les fulles 

d’alguns arbres i arbustos, en aglans o, fins i tot, sobre les acícules dels arbres i el terra. 

També poden visitar algun cultiu de cereals o de blat de moro per a recollir aquesta 

substància. 
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El pròpolis és una substància viscosa que elaboren les abelles a partir de la recol·lecció de les 

resines d’alguns arbres junt amb la seva pròpia saliva; té propietats antisèptiques i els hi 

serveix a les abelles per revestir no només el rusc sinó també animals intrusos que han mort 

en entrar al rusc (sargantanes, papallones, ratolins...). 

 

1.2.4 Flora apícola en la vegetació mediterrània 
 

La vegetació de Catalunya presenta una gran diversitat degut, principalment, als diferents 

climes que hi ha al territori català. Tant és així que la vegetació mediterrània, que es troba a 

la plana baixa i a les muntanyes poc elevades, està constituïda majoritàriament de plantes 

de fulla perenne i esclerofil·la, és a dir, dura i coriàcia. Aquestes característiques 

morfològiques permeten la supervivència de les plantes en època de sequera ja que hi ha 

una disminució de la transpiració d’aigua. D’aquesta manera, en els paisatges mediterranis 

és comú trobar alzinars i, en les zones litorals i més a la vora del mar, la màquia, una mena 

de bosc baix que conté una barreja d’espècies arbustives i arbrets. 

A més a més, també s’hi troben pinedes de pi blanc i pi pinyer que poden contenir diferents 

tipus de brolles, fenassars i màquies, entre d’altres. 

Els camps de conreu i pasturatge són molt presents en el paisatge mediterrani però són 

sistemes amb escassa vegetació degut a la seva fragmentació i a les operacions culturals i la 

gestió dels espais amb vegetació espontània que fan els agricultors. 

 

A Catalunya s’han descrit 250 espècies d’interès apícola. En el paisatge mediterrani les 

espècies arbustives d’interès apícola es troben majoritàriament en boscos poc madurs o 

formant part de brolles. Aquest fet és degut a què en les zones arbòries hi ha menys 

penetració de la llum al sotabosc i dificulta la presència i la floració d’espècies apícoles. Tot i 

haver una gran representació de famílies amb espècies apícoles, les arbustives més comunes 

que s’hi fan són de la família Labiatae com Rosmarinus officinalis L. o Thymus vulgaris L.; 

Cistaceae com per exemple Cistus albidus L. o Cistus monspeliensis L.; Erica multiflora L. i 

Erica arborea L. representant la família Ericaceae, i espècies arbustives o d’arbres de la 

família Rosaceae. 

D’altra banda, es poden trobar espècies herbàcies de la família Compositae com per 

exemple Taraxacum officinale Weber in Wiggers i Calendula arvensis L. També és molt 

freqüent trobar espècies pertanyents a la família Cruciferae com Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

i Erucastrum nasturiifolium (Poiret) O. E. Schulz. Pel que fa a la família Umbelliferae, el fonoll 
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(Foeniculum vulgare Mill.) i la pastanaga (Daucus carota L.). De Leguminoseae es poden 

trobar algunes espècies herbàcies i d’altres arbustives. 

 

1.3 Illetes i costes en el paisatge agrícola 
 

En els agro-ecosistemes, el grau d’heterogeneïtat espacial varia àmpliament degut, en part, 

a la configuració de les parcel·les i als efectes acumulatius dels cultius, la pastura i les 

decisions individuals dels agricultors (Fahrig et al., 2011). Aquests factors repercuteixen en la 

biodiversitat i els serveis que se’n deriven de les funcions d’aquests ecosistemes. 

Una manera d’augmentar la biodiversitat i millorar els serveis ecosistèmics del paisatge 

agrícola és mitjançant la “restauració ecològica activa” (terme emprat per Rey Benayas et 

al., 2008) on, de forma artificial, és a dir, amb accions humanes, s’estableixen un seguit 

d’espècies vegetals en un espai per tal de combatre la pèrdua de vegetació natural o 

seminatural i les comunitats associades a aquell ecosistema; d’aquesta manera, és com es 

creen les illetes i costes en els paisatges agrícoles, que beneficien a espècies silvestres i a 

serveis ecosistèmics particulars sense competir per l’ús del sòl, a més de beneficiar als 

cultius (Rey Benayas, 2012). 

 

1.3.1 Concepte d’illeta i costa 
 

El concepte d’illeta prové del terme anglès woodland islet, que es podria traduir com bosc 

isolat. Aquests terme és traduït i emprat per Rey Benayas (2012) per fer referència a un 

espai on hi ha vegetació llenyosa densa, constituït per arbres i arbustos, dins un sistema que 

ha sofert una degradació ecològica, com pot ser un determinat agro-ecosistema. D’altra 

banda, les costes són vores de camins, límits i ribassos on ha tingut lloc un procés de 

revegetació (Rey Benayas, 2012). 
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1.3.2 Funcions i serveis de les illetes i costes en el paisatge agrícola 
 

Les actuacions de revegetació en paisatges agrícoles permeten recuperar i millorar els 

serveis ecosistèmics, facilitar la conservació de la biodiversitat, així com beneficiar la flora i 

la fauna silvestre.  

La implantació d’illetes en parcel·les agrícoles fa que hi hagi presència d’espècies llenyoses 

autòctones que han desaparegut degut a la intensificació dels camps de cultiu. A més a més, 

les illetes i costes poden augmentar la producció agrícola gràcies a serveis ecosistèmics o 

processos ecològics associats a la biodiversitat que promouen la pol·linització de cultius, la 

regulació de plagues agrícoles, la mitigació de l’erosió del sòl i un augment de la producció 

cinegètica (Rey Benayas, 2012). També hi ha altres serveis com l’augment de la fertilitat del 

sòl i la fixació del carboni. 

 

Amb un manteniment adequat de la vegetació els agricultors poden beneficiar-se de 

diferents serveis ecosistèmics però val a dir que aquestes illetes podran proporcionar més o 

menys serveis en funció de la seva mida. D’altra banda, si s’abandonen els camps de conreu, 

la presència d’aquestes illetes permet una successió secundària ja que són petits focus de 

colonització. Una successió secundària és un canvi que es produeix en l’organització de les 

comunitats vegetals a partir d’una pertorbació que altera el sistema. 

 

1.4 Finca Parera 

1.4.1 Breu història 
 

El vincle de la família Parera amb l’agricultura es remunta a finals del segle XIX, concernint a 

quatre generacions d’agricultors. Van començar amb l’horta, passant als arbres fruiters i 

posteriorment amb la vinya. Des de l’any 1986 tenen 20,15 hectàrees de conreu al terme 

municipal de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, Catalunya), on cultiven bàsicament vinya 

sota el segell del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) des de l’any 2004. 

També, en molt menor mesura, cultiven cirerers i oliveres. Les vinyes estan inscrites dins el 

Consell Regulador del Cava i la Denominació d’Origen Penedès. L’any 2012 van començar a 

aplicar accions biodinàmiques al camp. L’agricultura biodinàmica és un corrent que es troba 

dins la producció agrària ecològica que sosté que les plantes són organismes vius i que la 

seva evolució està influïda pels ritmes còsmics, com són la combinació dels cicles solars, 
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lunars i planetaris. L’agricultor que practica la biodinàmica ha d’afavorir la recepció de les 

influències còsmiques per vivificar el sòl i les plantes, tot realitzant operacions culturals en 

funció d’aquestes influències i guiant-se amb els calendaris lunars a més d’utilitzar compost 

— que conté preparats biodinàmics—, no només per millorar el contingut en matèria 

orgànica i la vida microbiana del sòl sinó també perquè actuï d’imant de les forces 

còsmiques. 

 

L’any 1999 van començar la producció de vi en el celler Minguet a El Papiol (Baix Llobregat, 

Catalunya). Des de 2010 la producció es fa al celler Finca Parera que es troba a la masia de 

Can Rimondet, al nucli de població de Sant Joan Samora (terme municipal de St. Llorenç 

d’Hortons, Alt Penedès, Catalunya). 

 

1.4.2 Producció de vins 
 

Finca Parera produeix al voltant de 60.000 ampolles/any de vi ecològic de deu varietats 

diferents de vinya. Els vins que elaboren són els següents: CLAR, vi blanc elaborat amb les 

varietats de raïm Xarel·lo, Gewürztraminer i Chardonnay; ROIG, vi rosat elaborat amb les 

varietats Sumoll i Ull de Llebre i FOSC, que és un vi negre fet amb Ull de Llebre, Sumoll, Syrah 

i Lledoner negre. Aquests tres vins són joves. Els vins negres de criança són FAUST i 

KHRÓNOS. Per últim, SASSÓ, un vi blanc monovarietal de Xarel·lo envellit en bótes d’acàcia 

durant vuit mesos. 

En funció de l’anyada deixen sobre-madurar alguns carrassos de Xarel·lo, que són premsats 

amb els peus, per elaborar vi dolç a sol i serena en damajoanes (figura 2). 

 

Els seus vins són presents a l’àrea metropolitana de Barcelona, principalment, seguit de 

Girona. Des de fa un any, han començat a exportar als Estats Units. 
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Figura 2- Vi dolç en damajoanes i dos estudiants fent tastos. Celler Finca 
Parera, Sant Joan Samora, 28 d’agost de 2013 
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2 Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Grau és conèixer la flora apícola present a la 

Finca Parera. 

 

Els objectius que es deriven de la prospecció de la flora apícola són: 

• Elaboració d’un herbari amb les plantes determinades. 

• Conèixer la diversitat d’espècies vegetals de la finca en funció del lloc on habiten i la 

seva forma vital. 

• Fer una selecció d’espècies amb interès apícola susceptibles de ser implantades a la 

finca en àrees concretes amb possibilitat de ser regenerades, coneixent l’època de 

floració de cadascuna de les espècies determinades i seleccionades. 

 

Amb els resultats obtinguts es podrà decidir si es vol fer un petit assentament apícola a la 

finca per tal de millorar alguns serveis ecosistèmics a més d’aprofitar la mel produïda per les 

abelles per al consum propi. 
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3 Mètodes i materials 

3.1 Descripció del medi 

3.1.1 Situació geogràfica 
 

La finca es troba situada a la comarca de l’Alt Penedès (figura 3), al municipi de Sant Llorenç 

d’Hortons. 

 
Figura 3- Comarques de Catalunya. Situació de l’Alt Penedès a Catalunya. (Font: Elaboració pròpia, a 
partir del mapa Municat. Generalitat de Catalunya, 2014) 
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La comarca limita al nord amb l’Anoia, a l’est amb el Baix Llobregat, a l’oest amb l’Alt Camp i 

el Baix Penedès i al sud amb El Garraf, formant amb aquestes dues últimes comarques la 

regió natural del Penedès. 

L’Alt Penedès té una superfície de 592,7 km2 i està constituïda per 27 municipis on hi viuen 

106.242 habitants, essent Vilafranca del Penedès la capital de comarca. 

 

Pel que fa al municipi de Sant Llorenç d’Hortons, es troba al nord-est de la comarca (figura 4) 

al límit amb les comarques de l’Anoia i el Baix Llobregat. 

El terme municipal s’hi troben diferents nuclis de població com són, a més de la vila de Sant 

Llorenç, la Beguda Alta i Baixa, Sant Joan Samora, El Torrentfondo, la Vinya del Pollastre, Can 

Bargalló i el Grandet. 

 

 
Figura 4- Municipis de l’Alt Penedès. Situació del terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons a l’Alt 
Penedès. (Font: Elaboració pròpia, a partir del mapa Municat. Generalitat de Catalunya, 2014) 
 

L’activitat econòmica tradicional és l’agrària amb moltes explotacions vinícoles i diversos 

cellers i caves. Tanmateix, en els darrers anys, ha aparegut una important activitat de petites 

indústries que es dediquen a l’emmotllament de productes plàstics, la fabricació de peces i 

accessoris de cautxú de silicona o fabricació de productes químics, entre d’altres. 
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3.1.2 Geomorfologia 
 

L’Alt Penedès es troba a la depressió Prelitoral Catalana, entre el massís del Garraf i les 

serres de l’Ordal i la barrera muntanyosa de les serres de Mediona, Puigfred i Ancosa (figura 

5). 

 

A la comarca es poden diferenciar dues àrees característiques i d’extensió desigual: la 

muntanya i la plana. Aquesta última presenta una topografia amb superfícies de poc 

pendent, exceptuant les muntanyes de la perifèria. 

Aproximadament, les tres quartes parts del territori es troben per sota dels 400 metres, 

essent l’altitud mitjana 216 metres per sobre del nivell del mar. 

 

 
Figura 5- Relleu de la Serralada Litoral i Prelitoral. (Font: Diputació de Barcelona. Consell Comarcal Alt 
Penedès, 2011) 
 

3.1.3 Geologia i edafologia 
 

L’origen geològic del relleu que envolta l’Alt Penedès és principalment de l’era del Mesozoic. 

En canvi, els materials que formen les zones més baixes i planeres de la comarca tenen 

origen al període Quaternari, que forma part de l’era Cenozoica.  
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Com s’observa a la figura 6, els materials que formen el subsòl del terme municipal de Sant 

Llorenç d’Hortons són miocènics, pertanyen al període Neogen de l’era Cenozoica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6- Geologia de la zona de St. Llorenç d’Hortons. (Font: Parera i Safont, 2006) 

 
 

La nombrosa presència de xaragalls i barrancs amb parets molt verticals i profundes, 

acompanyada d’unes pluges irregulars d’alta intensitat característiques del clima 

mediterrani, genera escorrenties que creen un problema d’erosió progressiva al territori. És 

aquesta erosió la que fa que el territori presenti un aspecte lleugerament ondulat. 

A la zona on es troba la Finca Parera hi ha tres materials litològics: argiles, gresos i 

conglomerats. 

 

3.1.4 Hidrologia 
 

La xarxa fluvial està formada pel riu Foix —que recorre la comarca de nord a sud per la part 

de ponent i desemboca directament al mar—, el riu Anoia, que travessa la comarca per 
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l’extrem nord-est desembocant al riu Llobregat, i un seguit de rieres i barrancs presents a 

tota la comarca. 

Les rieres o torrents són característics de l’orografia de Sant Llorenç d’Hortons, essent la 

riera més important la de Ca l’Esteve o la Rierussa, eix hidrogràfic del terme, que aboca a 

l’Anoia, en el terme municipal de Gelida.  

3.1.5 Climatologia 
 

L’Alt Penedès té un clima mediterrani de tipus litoral sud; tot i així, a les serres del nord de la 

comarca és de tipus prelitoral sud i central. 

Els hiverns són moderats, amb mitjanes de 6 a 80C i els estius són calorosos amb mitjanes de 

23-240C. 

Tanmateix, les diferències en el relleu fan que hi hagi una modificació del clima en cada 

indret originant, d’aquesta manera, gran varietat de petits microclimes. 

Tot i la baixa altitud de la Serralada Litoral, aquesta redueix els efectes suavitzadors del mar, 

l’aire que entra al territori és més sec i hi ha més pèrdua de calor durant la nit, el que fa que 

les temperatures nocturnes siguin més baixes que les que correspondrien per la ubicació de 

la comarca. Per la seva part, la Serralada Prelitoral protegeix dels efectes d’una climatologia 

continental característica de la Depressió Central. 

La precipitació mitjana anual és de 550 mm a bona part de la comarca, registrant-se valors 

de fins a 650 mm a l’àrea de l’Ordal i la serra d’Ancosa. Els màxims pluviomètrics es 

produeixen a la tardor seguit de la primavera; els mínims a l’estiu. 

Pel que fa a les gelades, són força habituals a l’interior de la comarca i es poden produir des 

del mes de desembre fins a mitjans de març, i el període lliure de glaçades va de maig a 

octubre. 

L’Alt Penedès té una humitat moderada. 

 

3.1.6 Vegetació i fauna 
 

Els paisatges que conformen l’Alt Penedès són mediterranis i es troben espècies vegetals 

típiques de la terra baixa, que ocupen espais des del nivell del mar fins a altituds que 

oscil·len entre els 500 i 1.200 metres. 

A les zones ombrejades i humides de la comarca s’hi poden trobar alzinars amb marfull que 

tenen un sotabosc amb arbusts de fulla gran com el marfull i l’arboç o arbusts de fulla més 
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petita com l’aladern i el llentiscle. Les lianes com l’heura, l’arítjol o el lligabosc mediterrani 

també són presents en el sotabosc d’aquests alzinars. A més a més, es poden veure petites 

extensions de roures. A les zones empobrides es troba l’alzinar de carrasca. 

Tot i que els alzinars haurien de predominar en les zones forestals de les muntanyes 

prelitorals, són les arbredes de pi blanc les que abunden en aquests ambients degut a l’acció 

de l’home que va estar explotant durant dècades la fusta d’alzina a més de les pèrdues 

provocada pels incendis forestals. L’expandiment desmesurat del pi blanc, un arbre que té 

una capçada que deixa passar molt la llum i dóna poca ombra, fa que no es generi un 

microclima forestal propi dels boscos autèntics, on el sotabosc és estable. Les plantes que 

habiten al sotabosc de pi blanc són molt diverses, es pot trobar bruc d’hivern, garric, 

llentiscle, càdec, algunes plantes aromàtiques com el romaní, la farigola i l’espígol i, fins i tot, 

alguns exemplars d’alzines. A la zona muntanyosa del litoral es veuen extensions de màquia 

litoral d’ullastre i margalló. 

 

A la plana de la comarca els conreus ocupen gran part del territori, i la vinya és el cultiu 

dominant. També s’hi veuen camps d’oliveres, cereals o arbres fruiters. Tant és així que la 

vegetació en aquesta part de la comarca es limita a les franges que separen els terrenys 

conreats, la vegetació espontània que conviu amb els cultius i petits boscos isolats. 

La vegetació de ribera és present a prop de torrents i rieres formant línies d’arbres molt 

variats com lledoners, oms, plàtans i àlbers a més de plantes com l’esparreguera, les canyes 

o l’heura. 

 

Pel que fa a la fauna, els mamífers més representatius són el senglar, que actualment no 

només es pot trobar a les zones forestals de la serra prelitoral sinó també a la plana, entre 

camps de conreu o a prop del riu; conills, llebres, ratolins, esquirols i fagines. Aquestes 

últimes també es troben en depressions de rieres i torrents junt amb la guineu i el teixó. 

En algunes cavitats naturals habiten algunes espècies de ratpenats. 

Les aus més característiques de l’Alt Penedès són la mallerenga carbonera, la cadernera, el 

pardal, la perdiu, el pinsà, el gaig i la merla, i de nit, l’òliba i el mussol comú; durant els 

mesos de primavera i estiu també es poden veure cucuts i orenetes. Algunes espècies d’aus 

rapinyaires poden sobrevolar per algunes àrees forestals de la comarca en busca d’aliment. 

A la vora del riu s’hi localitzen amfibis com el gripau o la granota i també algun representant 

dels rèptils com és la serp d’aigua. També s’hi poden trobar sargantanes i alguns escurçons 

ibèrics per les àrees forestals de la serralada prelitoral. 
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3.2 Descripció de la Finca Parera 

3.2.1 Localització 
 

La finca objecte d’estudi es troba situada al municipi de Sant Llorenç d’Hortons, a la part 

nord-est central del terme (figura 7), concretament en el Km 2,5 del camí reial de la Beguda 

Alta a Sant Llorenç d’Hortons. La finca es troba en el camí de Can Estrada a Can Bosc. 

 

 
Figura 7- Terme municipal de St. Llorenç d’Hortons. Situació de la Finca Parera. (Font: 
Elaboració pròpia, a partir del mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
2014) 

 

Les coordenades geogràfiques són les següents: 

Latitud: 41,4740 N 

Longitud: 1,8410 E 

Altitud: amb una mitjana de 191,05 m sobre el nivell del mar 

 Punt màxim: 208,9 m 

 Punt mínim: 172,3 m 

X: 403.223 m 

Y: 4.592.628 m 
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3.2.2 Descripció general 
 

La finca té una superfície de 20,15 ha amb un total de 17,92 ha conreables i 2,23 ha 

pertanyen a franges amb vegetació que separen les diferents parcel·les de la propietat i 

espais no explotats degut a al seu emplaçament que dificultarien el maneig dels cultius o 

que no són aptes per conrear. 

A la figura 8 es mostren els límits agrícoles de la Finca Parera. 

 

 
Figura 8- Senyalització dels límits agrícoles de la Finca Parera. (Font: Parera i Safont, 2006) 

 

El cultiu predominant és la vinya, que ocupa 11,08 ha seguit del cirerer (2,73 ha) i oliveres 

que es troben a les vores d’alguns recintes i a peu de camí. 

Actualment hi ha un total de 4,11 ha en guaret. 

 

Les varietats blanques de vinya són Xarel·lo, Chardonnay, Gewürztraminer i Garnatxa blanca. 

Les varietats negres són Ull de Llebre, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sumoll i Garnatxa 

tintorera. També hi ha alguns ceps vells de Xarel·lo vermell. 

Les varietats de cirerer presents a la finca són Starking, Lapins, Prime Giant i Burlat. 

Pel que fa a les varietats d’olivera, n’hi ha dues: Arbequina i Bocurut. 
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La finca té un sòl homogeni, amb un baix percentatge d’elements grollers i presenta una 

textura majoritàriament franca-arenosa i, en alguns casos, franca-argilo-arenosa. Té un pH 

entre bàsic i lleugerament alcalí, nivells baixos de salinitat i un percentatge de carbonats alt. 

Pel que fa la M.O, té uns nivells molt baixos (1% aproximadament) i presenta una CE de 

0,192 i 0,118 dS/m. 

 

3.3 Mostratge de la vegetació 
 

El mostratge de la vegetació espontània es va fer durant el període de juny a octubre de 

l’any 2014, tot fent recorreguts per la finca. 

 

3.3.1 Recerca bibliogràfica i cartogràfica 
 

Abans de fer el mostratge de la vegetació es va fer una recerca bibliogràfica per trobar 

informació sobre les espècies vegetals que es troben en l’àmbit geogràfic de la finca. 

Es va consultar Font (15/06/2014) que permet conèixer la distribució de cada tàxon al 

territori català. D’aquesta manera es va obtenir un llistat de tàxons que hi pot haver en el 

quadrat UTM (10 Km) on es troba la finca. Aquesta informació va donar una primera idea de 

les espècies que poden habitar l’àrea d’estudi. 

D’altra banda, també es van consultar mapes cartogràfics de la finca ja que proporcionen 

informació útil per dissenyar els recorreguts dels diferents mostratges. 

 

Els mapes cartogràfics consultats són els següents: 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

• Mapa de cobertes del sòl 1:5.000 del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (CREAF) 
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3.3.2 Disseny de recorreguts 
 

Els recorreguts es van dissenyar abans de fer el mostratge ja que es va voler diferenciar la 

vegetació espontània present a la coberta vegetal dels cultius de la que es troba als límits de 

la finca o que forma part de les franges que separen els cultius. 

Degut a la conformació de la finca i per tal de conèixer la distribució de les espècies vegetals, 

es va dividir la finca en 9 recintes (figura 9), distingint cadascun d’ells amb un número i 

assignant una lletra diferent (amb el subíndex del recinte corresponent) als límits que 

formen el seu perímetre. Els límits són entesos com a línies o petites àrees divisòries dels 

diferents recintes. 

 

 
Figura 9- Senyalització dels recintes en què s’ha dividit la finca. (Font: Elaboració pròpia, a partir de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2014) 

 

En el cas del recinte número 5 es va creure oportú assignar-li, a més, una lletra a un tram 

que correspon a la franja de separació que hi ha entre la varietat de vinya Ull de Llebre i 

Chardonnay ja que aquest espai presenta una pendent molt pronunciada que fa que es 

pugui considerar com un límit intern del propi recinte. 
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En el recinte número 2, que correspon a una zona de la finca que no està conreada, les 

lletres no es van assignar seguint el mateix criteri que pels altres recintes sinó que, 

prèviament a fer la prospecció, es va consultar el mapa de cobertes del sòl de la zona i es 

van assignar les lletres en funció de la naturalesa de la vegetació que se li atorgava a cada 

espai que conforma el recinte (figura 10). 

 

 

 
 

Figura 10- Recinte número 2 amb la capa de cobertes del sòl. (Font: Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, 2014) 

 

 

3.3.3 Recol·lecció de mostres 
 

A l’hora de fer les prospeccions, es van agafar mostres d’aquells vegetals dels que es 

desconeixia el seu tàxon. Tenint en compte que per poder determinar els tàxons de les 

plantes herbàcies és necessari que es trobin en l’estadi fenològic de maduresa reproductiva 

—és a dir, que han de presentar els òrgans sexuals—, en el cas de les angiospermes havien 

Boscos clars (no de ribera)

Boscos densos (no de ribera)

Matollars

Zones urbanitzades
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de presentar flors i, a poder ser, fruits. Com que la majoria de les herbàcies de la finca són 

angiospermes, es va optar per començar amb la recol·lecció d’aquestes plantes, ja que les 

flors, en general, pereixen ràpidament i són necessàries per fer una correcta determinació al 

laboratori.  

 

Una vegada es van haver obtingut les mostres de les plantes herbàcies, es van dur a terme 

les prospeccions dels arbres, arbusts i lianes. Per a les espècies llenyoses d’aquestes tres 

categories no van ser necessàries les flors ja que la seva determinació es pot fer a partir de 

les fulles, en el cas que sigui perenne. Tant és així que, en general, només es van agafar 

algunes parts dels espècimens. Això no obstant, en algunes espècies sí que es va requerir del 

fruit ja que podia ser un factor clau per diferenciar-la d’una altra. 

D’altra banda, no es van agafar mostres d’espècies vegetals que pertanyen a la família 

Gramineae ja que són plantes anemòfiles; és a dir, que la seva pol·linització es produeix amb 

l’ajut del vent. 

 

Un factor important que es va tenir en compte abans d’anar a fer els mostratges és la 

precipitació ja que incideix en la floració; per tant, es va procurar anar a fer prospeccions a la 

finca els dies posteriors a precipitacions. L’any 2014, durant el mes de juny hi va haver dos 

dies amb pluges destacables: la primera, el dia 17, es van enregistrar 10,9 mm de 

precipitació acumulada en l’estació meteorològica de Sant Sadurní d’Anoia. El dia 24, la pluja 

va ser més feble (2,2 mm/dia). Els mesos de juliol i agost van ser molt plujosos amb 

precipitacions irregulars. Setembre es va caracteritzar per la presència de tempestes a 

mitjans i finals de mes. Al mes d’octubre destaquen les pluges que hi va haver el dia 5 en 

què es va enregistrar una precipitació acumulada diària de 11,1 mm i el dia 12 amb 5,5 mm. 

A la taula 4 es mostra la precipitació acumulada diària dels mesos en què es va fer la 

recol·lecció. 

 

Taula 4- Precipitació acumulada diària a l’estació meteorològica de Sant Sadurní d’Anoia, Catalunya. 
(Font: Elaboració pròpia, a partir de Meteocat. Generalitat de Catalunya, 2014) 

Mes (2014) Precipitació acumulada diària (mm) 

Juny 13,3 

Juliol 39,2 

Agost 42 

Setembre 120,8 

Octubre 19,9 
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3.3.4 Material emprat 
 

Per a dur a terme el mostratge es va necessitar el material següent: 

• Bosses de plàstic  

• Dosificador d’aigua  

• Pala de jardineria  

• Tisores  

• Quadern de camp i llapis de grafit  

 

Les bosses de plàstic van ser necessàries per dipositar les mostres vegetals que, junt amb el 

dosificador d’aigua —utilitzat per humitejar les plantes de la bossa— va permetre crear un 

clima adient pels exemplars, evitant, d’aquesta manera, el seu marciment que hagués 

dificultat la determinació. Quan la mostra no es determinava el mateix dia, la bossa es 

guardava en un refrigerador. 

 

La pala de jardineria permetia obtenir les mostres íntegres de les plantes herbàcies. 

D’aquesta manera es va disposar de totes les parts de la planta quan eren necessàries per a 

la determinació i posterior conservació en l’herbari. 

 

En el quadern de camp s’anotaven els dies de visita així com els recintes on ja s’havien 

recollit les mostres i observacions que feien referència a les característiques del medi. 

També es va deixar constància de les espècies vegetals que ja havien estat determinades i 

que s’anaven trobant durant els mostratges. 

Es va fer servir un llapis per fer les anotacions ja que el grafit resisteix la possible humectació 

que pogués haver en el quadern de camp. 

 

3.4 Determinació d’espècies vegetals 
 

De les espècies vegetals que es van observar a la finca, algunes es van poder determinar 

directament a camp, però la majoria es van reconèixer al laboratori amb l’ajut de bibliografia 

i instrumental específic que facilités la determinació. 
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3.4.1 Plantes herbàcies 
 

Per determinar les espècies herbàcies es va fer servir De Bolòs et al. (2005) que permet 

reconèixer les plantes vasculars (pteridòfits i espermatòfits) que habiten a Catalunya, el País 

Valencià, Andorra, les Illes Balears, la Franja de Ponent i la regió de Perpinyà. 

Aquesta obra està formada per diferents claus de determinació que es presenten en 

dicotomies i molt excepcionalment en tricotomies. Una clau dicotòmica porta a un tàxon o 

bé a successives subdivisions binàries. 

Les dues opcions de cada dicotomia es distingeixen perquè van precedides d’un símbol i es 

troben marginades al mateix nivell. 

El primer grup de claus que es troben serveixen per conèixer si l’espècie pertany als 

pteridòfits o els espermatòfits (gimnospermes o angiospermes). En la finca objecte d’estudi 

només es van determinar espècies herbàcies que pertanyen a les angiospermes; per tant, 

calia que la planta a conèixer tingués flors i, a ser possible, fruits ja que les primeres claus 

dicotòmiques d’aquesta subdivisió fan referència als òrgans reproductors de la planta. 

Tot seguit es procedeix a conèixer la família i dins de cada família hi ha una altra clau que 

porta als gèneres. Una vegada conegut el gènere, apareix una altra dicotomia per tal de 

determinar l’espècie. 

El nom de l’espècie apareix en cursiva, que és el nom científic, seguit dels noms populars. 

En alguns casos, l’espècie es trobava dividida en subespècie, però per tal d’evitar confusions 

que portarien a fer una determinació errònia, es va optar per acabar la determinació amb el 

nom de l’espècie. 

Cada espècie presenta una petita descripció morfològica on apareixen els trets característics 

de la planta que no surten especificats a la clau. A més a més, a la descripció també 

apareixen les característiques geobotàniques, que van resultar molt importants a l’hora 

d’acceptar com a vàlid el reconeixement d’una determinada espècie ja que fan referència als 

ambients i els territoris fitogeogràfics on es troba la planta, les seves preferències edàfiques 

i els territoris fisiogràfics d’on es coneix el tàxon. 

D’altra banda, el llibre conté nombroses il·lustracions on es poden apreciar els trets 

característics de l’espècie en qüestió i que els diferencia d’una altra semblant. 

 

També es van consultar altres fonts com són: De Bolòs i Vigo (1984-2001) que és una 

extensió de De Bolòs et al. (2005) així com Flora ibérica (2014, juny-octubre 2014), Flora 

Catalana (2014, juny-octubre 2014) i Herbari Virtual del Mediterrani Occidental (2007, juny-
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octubre 2014). Aquests dos últims webs van ser de gran ajuda ja que es van trobar 

fotografies de quasi totes les espècies determinades en aquest treball. 

 

3.4.2 Arbres, arbusts i lianes 
 

A l’hora de determinar al laboratori els diferents arbres que es troben a la finca es va fer 

servir Masclans (1999) que permet distingir, a través de claus dicotòmiques les espècies 

arbòries dels Països Catalans. 

 

En aquesta guia, a diferència de De Bolòs et al. (2005), els parells de dilemes van precedits 

per un número i, en escollir l’alternativa que millor s’hi adapta a les característiques de 

l’arbre, surt indicada la xifra de la dicotomia a la que s’ha de passar. Aquest procediment es 

fa successivament fins a arribar al nom comú de la planta. 

A més a més, les primeres claus que apareixen a la guia fan referència als caràcters de les 

fulles, en cas que l’arbre sigui perenne, tant és així que no cal disposar dels òrgans 

reproductors de la planta. 

La guia també inclou una descripció morfològica de l’espècie junt amb il·lustracions i mapes 

de distribució geogràfica que són factors importants per confirmar que s’ha determinat 

correctament l’arbre. 

 

Els arbusts i lianes es van determinar amb Masclans (1990) que presenta la mateixa 

estructura que la guia anterior, tot i que aquesta també inclou alguns arbres que poden 

prendre formes arbustives. 

 

En alguns casos, quan es dubtava de l’espècie, es va consultar De Bolòs et al. (2005) perquè, 

sovint, les descripcions morfològiques de les guies són limitades. 

 

3.4.3 Material emprat 
 

• Lupa binocular 

• Bisturí 

• Agulles de cap 

• Regle graduat 
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• Quadern i llapis 

• Sobres de paper 

 

La lupa binocular va permetre observar els exemplars més detalladament i va ser necessària 

a l’hora d’escollir quina era la clau que més s’adeia a les característiques de les plantes 

herbàcies. 

El bisturí es va fer servir per tallar tiges i receptacles de flors. Les agulles de cap, van ser de 

gran ajuda ja que permetien esquinçar òrgans curosament i maniobrar amb precisió. 

En algunes claus dicotòmiques es feia referència a l’amplada o a la llargada d’algunes parts 

de les plantes, per això va ser imprescindible disposar d’un regle graduat. 

El quadern i el llapis es van fer servir per anar apuntant totes les claus que es triaven ja que, 

en alguns casos, es podien escollir claus confuses que podien induir a errors; quan això 

passava, es revisava tot el camí recorregut per a detectar les errades comeses durant el 

procés de determinació. 

Alguns exemplars presentaven fruits secs; aquests es van recollir en sobres de paper, 

degudament identificats, per poder-los adjuntar a l’herbari. 

 

També es va utilitzar un full de càlcul Excel per fer un llistat de les plantes determinades, 

especificant on s’havien recol·lectat els exemplars (marges i zones o coberta vegetal dels 

recintes). 

 

3.5 Elaboració d’un herbari 
 
Un herbari és un recull de plantes o parts de plantes seques, degudament classificades i 

emmagatzemades, que s’empra en nombrosos estudis (taxonòmics, florístics o 

biogeogràfics) ja que conté informació molt important dels exemplars que el componen. 

 

3.5.1 Material emprat 
 

• Paper absorbent 

• Cartrons 

• Premsa 

• Llapis 
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• Paper de cel·lofana transparent 

• Naftalina 

• Caixa de fusta 

 

3.5.2 Recol·lecció i assecat 
 

La recol·lecció dels exemplars de l’herbari es va fer durant els dies de mostratge, per tant, el 

procediment és el mateix que es descriu en el punt 3.3.3 Recol·lecció de mostres d’aquest 

treball. 

El procés d’assecat de les plantes es va fer per pressió, per tal d’extreure tota l’aigua que 

contenien els exemplars. Aquest procés és molt important ja que, per poder garantir la 

conservació de les mostres, és imprescindible assecar-les correctament per evitar la seva 

descomposició per l’acció de fongs i bacteris. 

El primer pas de l’assecat consisteix en dipositar l’exemplar, ja determinat, en un paper 

absorbent (figura 11). Per a garantir un bon procés d’assecat, calia que la mida de la mostra 

no sobrepassés el paper absorbent (26x43 cm); en alguns casos, però, no es va poder 

premsar la mostra íntegra sinó que es va haver de tallar. A més, l’exemplar s’havia de 

col·locar correctament, de tal manera que permetés la seva utilització en altres estudis 

posteriors. 

 
Figura 11- Exemplar de Scabiosa atropur-
purea abans de premsar 
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Tot seguit es va escriure en el paper el nom científic de l’espècie i es van col·locar dos 

cartrons (33x47 cm) entre el paper absorbent per tal de facilitar l’extracció d’humitat a més 

d’actuar com a separador dels diferents exemplars que es volien premsar. 

El procés de compressió es fa amb una premsa que està formada per dos llistons de fusta 

units per dos cargols amb rosca i volanderes que es troben als extrems dels llistons (figura 

12). 

 

 
Figura 12- Premsa. Senyalització de diferents elements que la constitueixen 

 

En alguns casos es van haver de canviar els papers absorbents ja que contenien molta aigua i 

hi havia risc d’aparició de fongs i bacteris en la mostra. 

Passat uns dies, es desenrosca la premsa i es treu el material, que ha d’estar deshidratat i 

tenir una aparença bidimensional. 

 

3.5.3 Conservació 
 

Una vegada premsades les mostres, es va especificar, en el paper, el nom científic de 

l’espècie i la localització, precisant la comarca, municipi i població més propera, així com les 

coordenades UTM de la finca. Amb el quadern de camp utilitzat en el mostratge de la 

vegetació espontània es va poder especificar la natura de l’hàbitat i la data de recol·lecció. 

Als efectes d’aquest treball no ha estat necessari, però en els herbaris convé especificar el 

nom de la persona que ha recol·lectat la planta i qui l’ha determinat. 
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Quan les espècies presentaven fruits, aquests es guardaven en sobres per tal de poder-los 

incorporar posteriorment a l’herbari, presentant-los dins d’unes bossetes de cel·lofana 

transparent. 

Finalment es van agrupar els exemplars per ordre alfabètic d’espècies i es van escanejar per 

a poder incorporar les imatges a aquest treball. Un cop fet l’escanejat de les mostres, es va 

guardar tot el material en caixes que contenen bosses de naftalina per evitar que els 

insectes malmetin els exemplars. 

 

3.6 Catalogació d’espècies apícoles 
 
Un cop acabats els mostratges i determinades totes les espècies recol·lectades, es va dur a 

terme la catalogació d’espècies apícoles amb l’ajut de bibliografia. 

 

3.6.1 Recerca bibliogràfica 
 

A fi de conèixer quines plantes presents a la finca tenen interès apícola i quin és el seu 

aprofitament per part de l’abella (nèctar, pol·len, melats i resines) es van consultar les 

següents fonts que fan referència a les espècies apícoles que habiten a la Península Ibèrica: 

• Flora Catalana (2014, juny-octubre 2014) 

• Flora de interés apícola y polinización de cultivos (Ortega, 1987) 

• Análisis polínico de la miel (Carretero, 1989) 

• Apicultura i producció de mel a Catalunya (Bonet et al., 2008) 
 

Els llistats de plantes apícoles que es van consultar presenten diferències entre ells ja que 

pot ser que espècies que en una font es consideren com a apícoles, aquesta mateixa planta 

en una altra font no consta com a tal; per aquest motiu, i per a disposar d’un llistat més 

extens, es van considerar com a apícoles totes aquelles plantes que apareixien en els quatre 

llistats obtinguts encara que només es tingués constància en una única font. 

 

Tant Ortega (1987) com Bonet et al. (2008) informaven si la planta tenia interès pol·linífer, 

nectarífer i per a l’extracció de melats. Carretero (1989) informava però en menor mesura. 
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Flora Catalana (2014, juny-octubre 2014) va ser de gran utilitat, no només per conèixer les 

espècies apícoles sinó també per conèixer el període de floració, factor molt important a 

considerar a l’hora de triar quines espècies es volen instaurar a la finca. 

 

3.6.2 Classificació d’espècies apícoles 
 

La classificació de les plantes apícoles es va fer diferenciant-les segons els productes que 

proporcionen a les abelles: nèctar, pol·len, melats i resines. 

En una pàgina de càlcul es va elaborar un llistat amb totes les espècies apícoles especificant 

quin interès tenen per a les abelles. 

 

3.7 Càlcul de la diversitat d’espècies vegetals 
 
A fi de conèixer el nombre d’espècies presents a cadascun dels recintes de la finca, es va 

seguir un procediment inspirat en la idea que va proposar Whittaker (1972)[3], el qual 

diferencia tres tipus de diversitat: α (diversitat local, nombre d’espècies en una petita àrea 

d’hàbitat uniforme), γ (diversitat regional, nombre total d’espècies que s’observen en els 

diferents hàbitats d’una àrea geogràfica que no presenta barreres a la dispersió dels 

organismes) i β (la diferència d’espècies entre hàbitats). Degut a que la finca objecte d’estudi 

no és d’una gran dimensió, es van diferenciar tres diversitats, distingint: 

• La diversitat que hi ha en un mateix recinte, que és el total d’espècies presents en 

un recinte determinat. 

• La diversitat que hi ha a tota la finca (total d’espècies determinades). 

• La diversitat entre recintes, que dóna informació de com canvia la diversitat a la 

finca. Aquesta es calcula dividint la diversitat de la finca entre la mitjana de les 

diversitats dels recintes. 

 

Per obtenir els valors de les diferents diversitats es va utilitzar un full de càlcul Excel, i es van 

elaborar gràfics per a facilitar la interpretació visual de la informació resultant. També es van 

classificar les espècies segons la seva forma vital, és a dir, si es tracta d’herbàcies anuals, 

perennes o llenyoses. 

 

[3]: Ricklefs i Miller (2000) 
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3.8 Selecció d’espècies apícoles 
 
Posteriorment, es van seleccionar espècies vegetals apícoles de clima mediterrani 

susceptibles de ser introduïdes a la finca, procurant que durant bona part de l’any hi hagi 

floracions que puguin proporcionar aliment a les abelles. 

 

3.8.1 Recerca bibliogràfica 
 

A l’hora de fer la selecció es van consultar diverses fonts bibliogràfiques com Flora catalana 

(2014, desembre 2014) que donava informació sobre els possibles mesos de floració de les 

diferents espècies així com l’hàbitat on s’hi fan i, en alguns casos, el tipus de substrat on es 

desenvolupen. També es va consultar Masclans (1990 i 1999) per conèixer el tipus de 

vegetació que habiten les espècies apícoles arbòries i arbustives que es volen implantar a 

més a més de proporcionar els períodes de floració de les plantes en qüestió. 

D’altra banda, també es va obtenir informació de Flora ibérica (2014, desembre 2014) i De 

Bolòs et al. (2005). 

 

3.8.2 Condicionants 
 

Per seleccionar les espècies apícoles susceptibles de ser introduïdes a la Finca Parera es van 

tenir en compte dos condicionants com són l’edafologia i la climatologia. Aquests factors 

influencien a la vegetació, i és per això que es va optar per escollir espècies autòctones que 

es puguin trobar formant part dels tipus de vegetació que pertoca per la localització de la 

finca. 
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4 Resultats i Discussió 

4.1 Espècies vegetals determinades a la Finca Parera 
 

La taula 5 mostra les cinquanta-dues famílies botàniques de cent vint-i-una espècies vegetals 

trobades a la finca en el període de juny a octubre de 2014. En aquesta taula s’observa que 

la màxima representació d’espècies es troba en la família Compositae, amb vint-i-tres 

espècies determinades, seguit de Leguminoseae (disset espècies), Labiatae i Rosaceae, que 

tenen set espècies cadascuna. Segons Sans et al. (2013), les espècies de la família 

Leguminoseae tenen una importància relativa en els camps de cultiu ecològic ja que són 

molt freqüents. 

Un 67% de les famílies que s’hi fan a la finca estan representades per una única espècie.  

Aquest últim resultat és similar al obtingut per Gago et al. (2006) en una finca vitícola a 

Tomiño (Pontevedra, Espanya) on, de vint-i-sis famílies determinades, la majoria de les 

espècies vegetals representaven una sola família, trobant-se la major representació en la 

família Gramineae, la qual no s’ha tingut en compte en aquest treball, seguit de Compositae 

i Leguminoseae i, en menor mesura, Cruciferae, Geraniaceae i Polygonaceae. També 

destaquen la família botànica Gramineae i Compositae en fileres de cultius de cítrics 

estudiats per Mas i Verdú (2005) en una zona circumdant al Delta de l’Ebre (Espanya). 
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Taula 5- Família i nombre d’espècies per famílies determinades a la Finca Parera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Família Nombre d’espècies 
Compositae 23 
Leguminoseae 14 
Labiatae 7 
Rosaceae 7 
Boraginaceae 4 
Convolvulaceae 4 
Umbelliferae 4 
Cruciferae 3 
Liliaceae 3 
Polygonaceae 3 
Amaranthaceae 2 
Caprifoliaceae 2 
Caryophyllaceae 2 
Chenopodiaceae 2 
Euphorbiaceae 2 
Fagaceae 2 
Rubiaceae 2 
Agavaceae 1 
Anacardiaceae 1 
Araliaceae 1 
Asclepiadaceae 1 
Basellaceae 1 
Cactaceae 1 
Cistaceae 1 
Clusiaceae 1 
Coriariaceae 1 
Crassulaceae 1 
Dipsacaceae 1 
Gentianaceae 1 
Geraniaceae 1 
Iridaceae 1 
Malvaceae 1 
Moraceae 1 
Oleaceae 1 
Oxalidaceae 1 
Papaveraceae 1 
Pinaceae 1 
Plantaginaceae 1 
Portulacaceae 1 
Primulaceae 1 
Punicaceae 1 
Ranunculaceae 1 
Resedaceae 1 
Rhamnaceae 1 
Salicaceae 1 
Scrophulariaceae 1 
Smilacaceae 1 
Solanaceae 1 
Ulmaceae 1 
Urticaceae 1 
Verbenaceae 1 
Vitaceae 1 
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4.2 Espècies vegetals amb interès apícola determinades a la Finca 
Parera 

 

A la taula 6 es mostren les trenta-quatre famílies amb el nombre d’espècies que pertanyen a 

cada família i tenen interès apícola. 

 

Taula 6- Família i nombre d’espècies per famílies amb interès apícola de la Finca Parera 

Família Nombre d’espècies 
Compositae 10 
Leguminoseae 7 
Labiatae 6 
Rosaceae 5 
Boraginaceae 3 
Umbelliferae 3 
Caprifoliaceae 2 
Cruciferae 2 
Euphorbiaceae 2 
Fagaceae 2 
Anacardiaceae 1 
Araliaceae 1 
Chenopodiaceae 1 
Cistaceae 1 
Clusiaceae 1 
Convolvulaceae 1 
Crassulaceae 1 
Dipsacaceae 1 
Liliaceae 1 
Malvaceae 1 
Oleaceae 1 
Papaveraceae 1 
Pinaceae 1 
Plantaginaceae 1 
Polygonaceae 1 
Portulacaceae 1 
Punicaceae 1 
Ranunculaceae 1 
Rhamnaceae 1 
Salicaceae 1 
Scrophulariaceae 1 
Ulmaceae 1 
Verbenaceae 1 
Vitaceae 1 

 

En la taula 6 s’observa que el major nombre d’espècies amb interès apícola es troba dins la 

família Compositae, seguit de Leguminoseae, Labiatae i Rosaceae. 
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De les cent vint-i-una espècies determinades a la finca, seixanta-sis tenen interès apícola, és 

a dir, un 55%. 

Kehinde i Samways (2014) també van obtenir una major representació d’espècies apícoles 

de la família Compositae seguit de Leguminoseae en canvi, només van determinar una 

espècie pertanyent a la família botànica Labiataea a Stellenbosch (Sudàfrica), una regió 

vitivinícola situada a la Regió Florística del Cap que es caracteritza per tenir un clima 

mediterrani. D’altra banda, Talavera et al. (1988) descriu com les principals fonts 

d’alimentació per a les abelles a Andalusia Occidental són espècies de les famílies Labiatae, 

Leguminoseae, Compositae, Boraginaceae, Cruciferae, Umbelliferae, Scrophulariacea i 

Ericaceae. D’aquestes cinc últimes famílies s’han trobat escassos o nuls representats a la 

finca. 

 

En els resultats obtinguts, apareixen espècies anemòfiles com Olea europaea L. i Pinus 

halepensis Mill. que, segons Ortega (1987) poden ser una font de pol·len per a les abelles. A 

més a més, aquesta última espècie junt amb les espècies determinades del gènere Quercus 

(pertanyents a la família Fagaceae) proporcionen resines i substàncies viscoses que, junt 

amb la saliva d’aquests insectes pol·linitzadors, constitueixen el pròpolis (Jean-Prost i Le 

Conte, 2006). D’altra banda, segons Ortega (1987), Vitis vinifera L., tot i ser una espècie amb 

interès apícola, no té una flor gaire mel·lífera; tanmateix, les abelles poden aprofitar el suc 

de les baies trencades o que s’han fet malbé en època de verema ja que degut a la 

configuració de les seves mandíbules, les abelles es veuen impotents per foradar els fruits 

(Rallo, 1986). 

 

4.3 Diversitat 

4.3.1 Diversitat d’espècies vegetals 
 

A la figura 13 s’observa que el recinte amb major nombre d’espècies vegetals és el número 

5, seguit del 2. Aquest últim recinte pertany a una àrea de la finca on només hi ha vegetació 

espontània; en canvi, la majoria dels marges prospectats en el recinte número cinc, on hi ha 

presència de cultius, confinen amb un bosc. 
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Figura 13- Diversitat d’espècies vegetals per recinte 

 

Els recintes amb menys diversitat d’espècies corresponen a àrees de la finca que actualment 

estan en guaret. 

 

La diversitat entre recintes pren el valor de 2,99. Aquest valor indica la taxa de canvi entre 

els recintes, és a dir, les diferències que s’observen, pel que fa a les espècies vegetals, en els 

diferents recintes. Si es trobessin les mateixes espècies en tots els recintes la diversitat entre 

recintes seria la mateixa que la diversitat de la finca i, aquesta primera tindria un valor de 1; 

per tant, com més gran és aquest valor, més diferències es troben entre recintes. 

D’aquesta manera, es pot corroborar que hi ha una diferència en la composició dels 

diferents recintes. 

 

En la figura 14 es mostren, desglossats per la forma vital, el nombre d’espècies vegetals que 

conté cada recinte. 

S’observa que en els marges del recinte 5 hi ha un major nombre d’espècies herbàcies, tant 

anuals com perennes, seguit dels recintes número 2 i 3, que tenen el mateix nombre 

d’espècies herbàcies anuals (vint-i-dues).  

També s’observa que en els marges dels recintes 5 i 2 es donen els valors més elevats 

d’espècies llenyoses de tota la finca, seguits del recinte 4, on s’han determinat vint-i-quatre 

espècies. 

Les espècies herbàcies en el recinte número 1 són més nombroses que les altres formes 

vitals observades en el mateix recinte. 
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Els recintes en guaret són els que presenten un menor nombre d’espècies herbàcies anuals. 

 

 
Figura 14 – Diversitat d’espècies vegetals segons la forma vital 

 

Cal esmentar que totes aquelles espècies herbàcies que poden ser anuals, bianuals o 

perennes, com per exemple Echium vulgare L. o Euphorbia segetalis L., s’han comptabilitzat 

com a herbàcies perennes. D’altra banda, aquelles espècies que són herbàcies però que 

poden presentar alguna part de la planta lignificada, s’han estimat com a espècies llenyoses. 

 

Segons Chamorro et al. (2011), es pot observar una diversitat major en els marges més 

amples de camps ecològics i aquells que estan ubicats en paisatges més heterogenis, ja que 

les espècies que s’hi fan són pròpies d’hàbitats naturals o seminaturals. També, les espècies 

perennes herbàcies o llenyoses amb afinitat a sòls més aviat pobres i que necessiten 

ambients més estables per a sobreviure ocupen preferentment els hàbitats adjacents als 

camps (Sans et al., 2013), com és el cas dels marges dels recintes número 5 i 4 i les zones del 

recinte número 2. 

D’altra banda, Chamorro et al. (2011) també van estudiar l’elevada presència d’herbàcies 

anuals als marges dels camps de conreu, determinant que les espècies que presenten 

aquestes formes vitals són més pròpies de camps amb un maneig intensiu ja que són 

espècies que responen bé a les pertorbacions i a la disponibilitat de recursos. Aquest fet 

s’observa en els marges 1 i 3, que corresponen a àrees que confinen amb un camí de pas de 
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vehicles a més de ser marges per on el tractor pot realitzar operacions culturals o ser un 

punt d’entrada i sortida del camp de cultiu. 

 

4.3.2 Diversitat d’espècies vegetals apícoles 
 

En referència a les espècies apícoles, i com es mostra en la figura 15, l’ordre dels recintes és 

diferent al de la figura 13, ja que s’observa que el recinte número 7 conté un major nombre 

d’espècies apícoles que el recinte 1. Passa el mateix amb els recintes 3 i 4 on, tot i haver una 

major diversitat d’espècies vegetals en el número 3, la diversitat d’espècies apícoles és més 

elevada en el número 4. 

 

 
Figura 15- Diversitat d’espècies vegetals apícoles per recinte 
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Figura 16 – Diversitat d’espècies vegetals apícoles segons la forma vital 

 

La figura 16 mostra el nombre d’espècies apícoles de cada recinte segons la seva forma vital. 

S’observa que tant el recinte 5 com 4 presenten el major nombre d’espècies llenyoses amb 

interès apícola, seguit del número 2, on s’han determinat setze espècies. L’espècie llenyosa 

més comuna, ja que s’ha trobat en quasi tots els recintes, és Rubus ulmifolius Schott. i, 

segons Chamorro et al. (2011), un dels hàbitats més freqüents als marges són les bardisses 

dominades per Rubus ulmifolius Schott. i Prunus spinosa L. Aquesta última espècie que 

s’esmenta no es va trobar en cap dels recintes de la Finca Parera. 

 

En referència a les herbàcies, el recinte 5 torna a ser el que conté major diversitat, seguit de 

tres recintes (número 2, 7 i 1) on s’han determinat el mateix nombre d’herbàcies perennes. 

Gran part dels arbres presents a la finca tenen interès apícola, i cal destacar Quercus ilex L. i 

Olea europaea L. ja que són presents en gran part dels recintes. La presència de Ulmus 

minor Mill. en els recintes 5 i 8 fa augmentar la diversitat d’arbres amb interès apícola així 

com un exemplar de Populus nigra L. en el recinte número 7. 

L’espècie de liana més significativa és Hedera helix L. que es va determinar en tots els 

recintes que contenen espècies que pertanyen a les lianes. 
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4.3.3 Diversitat d’espècies vegetals a la coberta vegetal 
 

Degut a que la coberta vegetal dels diferents recintes era bastant homogènia, es va decidir 

no dividir-la en recintes. Com s’observa en la figura 17, hi ha una elevada diversitat 

d’espècies vegetals que formen la coberta vegetal; tanmateix, poc menys de la meitat tenen 

interès apícola. 

Ortega (1987) comenta que les zones amb un veritable interès apícola són superfícies amb 

predomini de terres incultes en les que la flora espontània és apícola; en canvi, en les zones 

de conreu la flora espontània es veu reduïda a espècies arvenses presents en els cultius o en 

terrenys en guaret, i aquestes tenen un menor interès apícola. 

 

 
Figura 17- Diversitat d’espècies a la coberta vegetal 

 

Moltes de les espècies determinades en la coberta vegetal també s’hi fan en els marges del 

recintes de la finca, com poden ser les espècies del gènere Centaurea i Conyza, Calendula 

arvensis L, Diplotaxis erucoides (L.) DC. o Echium vulgare L., entre d’altres. 
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Figura 18- Diversitat d’espècies a la coberta vegetal segons la forma vital 

 

Com es mostra en la figura 18, el nombre d’espècies d’herbàcies anuals predomina en la 

coberta vegetal, tot i que en alguns recintes es van determinar exemplars de Dittrichia 

viscosa (L.) Greut., una mata de la família Compositae. La major presència d’herbàcies anuals 

a l’interior del camp podria relacionar-se amb el grau de pertorbació del sòl (Sans et al., 

2013). Aquesta major presència també va ser observada per Mas i Verdú (2005), que van 

obtenir un 72% de teròfits —plantes anuals que moren quan ja han produït llavor— en 

fileres de cítrics. 

D’altra banda, Gago et al. (2006), van veure associada la presència de teròfits amb 

operacions culturals de preparació del sòl ja que permeten acabar el cicle vital d’aquestes 

plantes, que contribueixen a augmentar el banc de llavors del sòl.  

 

4.4 Espècies vegetals apícoles a introduir a la Finca Parera 
 

En la taula número 7 es mostren les espècies escollides que són susceptibles de ser 

introduïdes a la finca d’acord amb els condicionants esmentats a l’apartat 3.8.2 d’aquest 

treball. 
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Taula 7- Espècies vegetals apícoles escollides per implantar a la Finca Parera 

Espècie Família 

Anthyllis cytisoides L. Leguminoseae 

Arbutus unedo L. Ericaceae 

Cistus albidus L. Cistaceae 

Cistus clusii Dunal Cistaceae 

Cistus monspeliensis L. Cistaceae 

Cistus salviifolius L. Cistaceae 

Coris monspeliensis L. Primulaceae 

Dorycnium pentaphyllum Scop. Leguminoseae 

Erica multiflora L. Ericaceae 

Galactites tomentosa Moench Compositae 

Gladiolus illyricus Koch Iridaceae 

Lavandula dentata L. Labiatae 

Lavandula latifolia Medik. Labiatae 

Lavandula stoechas L. Labiatae 

Marrubium vulgare L. Labiatae 

Onobrychis viciifolia Scop. Leguminoseae 

Phillyrea angustifolia L. Oleaceae 

Phlomis lychnitis L. Labiatae 

Prunella vulgaris L. Labiatae 

Rosa agrestis Savi Rosaceae 

Rosa pouzinii Tratt. Rosaceae 

Rosa sempervirens L. Rosaceae 

Satureja montana L. Labiatae 

Trifolium angustifolium L. Leguminoseae 

Trifolium pratense L. Leguminoseae 

Trifolium scabrum L. Leguminoseae 

Trifolium stellatum L. Leguminoseae 

Ulex parviflorus Pourr. Leguminoseae 

Verbascum sinuatum L. Scrophulariaceae 

Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae 

 

Com s’observa a la taula 7, la majoria de les espècies que s’han seleccionat per implantar a 

la finca pertanyen a tres famílies: Leguminoseae, Labiatae i Rosaceae, i també hi ha alguns 

representants de les famílies Cistaceae, Scrophulariaceae i Ericaceae. 
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La majoria de les espècies proporcionen nèctar i pol·len a les abelles, tot i que les espècies 

seleccionades de dues famílies en concret (Cistaceae i Scrophulariaceae) subministren 

poques quantitats d’aquesta substància. Això és degut, segons assegura Herrera (1985), a 

què les flors dialipètales—és a dir, que tenen els pètals lliures— produeixen menys nèctar 

que les simpètales (pètals soldats en un tub únic). 

Segons Talavera et al. (1988), les espècies nectaríferes més interessants per a Apis mellifera 

L. en terrenys calcaris d’Andalusia Occidental són de la família Labiatae, Fabaceae herbàcies, 

espècies de la família Scrophulariaceae i l’espècie Rubus ulmifolius Schott. Pel que fa a les 

pol·liniferes, Talavera et al. (1988) destaquen l’espècie Cistus albidus L., Rubus ulmifolius 

Schott., Olea europaea L., Quercus spp.; espècies de Ginesteae, Cruciferae, Compositae i 

Umbelliferae. D’aquesta última família no s’ha seleccionat cap espècie tot i que a la finca hi 

ha tres espècies amb interès apícola. 

 

4.5 Calendari de floracions 
 

La figura 19 mostra el nombre d’espècies en flor durant els diferents mesos de l’any del total 

de les espècies determinades en aquest treball junt amb les seleccionades per a implantar a 

la Finca Parera. 

 

 
Figura 19- Variació en el nombre d’espècies en flor al llarg de l’any. (Font: Elaboració 
pròpia, a partir de dades de Flora Catalana ,2014, i Masclans, 1990 i 1999) 
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En la figura 19 s’observa que el màxim d’espècies en flor es dóna en el mes de juny, seguit 

dels mesos de maig i juliol. Durant els mesos d’hivern hi ha el menor nombre de floracions. 

Talavera et al. (1988) comenten que Arroyo (1985) va obtenir màxims de floració, en 

parcel·les d’Andalusia Occidental, entre els mesos d’abril i juny depenent de l’altitud, essent 

molt més extenses les floracions que es donen en el litoral (Herrera, 1986)[4]. 

Dins d’aquest gràfic es troben representades Rosmarinus officinalis L., Ulex parviflorus 

Pourr., i dues espècies de la família Ericaceae. Aquestes espècies poden florir a la tardor-

hivern, època en què les flors escassegen i són una font d’aliment important per a Apis 

mellifera L. (Talavera et al., 1988). 

 

Les tres espècies de Cistaceae seleccionades per a implantar poden florir durant els mesos 

de primavera i principis d’estiu. Les espècies del gènere Cistus, segons Rodrigo et al. (2011) 

són molt coincidents en el període de floració i produeixen una gran quantitat de pol·len per 

flor que pot ser aprofitat per les abelles per a alimentar les cries, període en què la cria pot 

ser més elevada en comparació amb l’hivern i necessiten aquest aliment per desenvolupar-

se. 

 

 

4.6 Selecció de recintes per regenerar 
 

A la taula número 8 es mostren els recintes seleccionats susceptibles de ser regenerats amb 

les espècies vegetals seleccionades que es detallen a l’apartat 4.4 d’aquest treball, junt amb 

altres espècies ja presents a la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]: Aquesta cita es troba a Talavera et al., 1988 (veure apartat de referències bibliogràfiques) 
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Taula 8- Recintes susceptibles de ser regenerats 

Recinte Marge/Zona Illeta/Costa 

1 
A 

B 

Costa 

Illeta 

2 

A 

B 

C 

D 

Illeta i costa 

Illeta 

Illeta 

Illeta 

3 
A 

B 

Costa 

Costa 

4 
A 

F 

Costa 

Illeta i costa 

5 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Costa 

Costa 

Illeta 

Illeta 

Costa 

Illeta i costa 

 

En el recinte número 1 es veu possible regenerar el marge A amb una costa. Tot i així, només 

es pot fer en un petit tram ja que el marge fa pendent i s’acaba convertint en un camí per on 

passen vehicles. També s’ha escollit el marge B per fer un procés de revegetació en forma 

d’illeta ja que la seva conformació ho permet i d’aquesta manera s’augmentaria la diversitat 

del marge, que és bastant baixa —disset espècies determinades— comparada amb altres 

marges d’altres recintes.  

 

En el recinte 2, s’han seleccionat totes les zones per fer un procés de revegetació ja que 

s’han observat moltes clarianes on es podria aprofitar per fer illetes amb una extensió 

significativa. Tot i així, es podria considerar aquest recinte com una sola illeta ja que és un 

espai de la finca on no hi ha cap cultiu. 

 

Degut a la conformació del recinte 3, no s’ha pogut seleccionar un espai per fer regeneració 

en forma d’illeta ja que els marges que el composen són divisòries que o bé donen a un 

camí, com en el cas del recinte número 1, o bé limiten amb el recinte 9. 
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En els recintes 4 i 5 s’ha observat que es poden regenerar alguns marges, ja sigui en forma 

de costes com d’illetes. Tot i que aquestes últimes tindrien una mida bastant inferior a les 

que es poden generar en el recinte número 2. Tanmateix, petites illetes o fins i tot arbres 

isolats poden mantenir algunes comunitats ecològiques i funcions que es generen en grans 

àrees forestals (Rey Benayas et al., 2008).  

 

Els marges poden constituir una important font de recursos i refugi per a moltes espècies 

d’invertebrats i aus (Chamorro et al., 2011), a més de tenir una major riquesa específica i 

una major presència d’espècies perennes i llenyoses amb interès per a la seva conservació 

(Sans et al., 2013). D’altra banda, segons aquests últims autors, en aquests paisatges 

complexos es poden veure augmentades les espècies zoocores, degut al predomini de boscs 

i matolls que poden ser una font de diàspores per a la colonització dels marges i contribuir, 

per tant, al manteniment de la diversitat d’altres nivells tròfics. Rey Benayas (2012) fa 

comentaris similars sobre la implantació d’illetes i costes ja que, segons l’autor, les 

restauracions mitiguen els impactes de la intensificació de l’ús agrícola com, per exemple, 

l’absència de l’arribada de llavors, i són compatibles amb aquest ús i els seus valors de 

conservació associats. 
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Conclusions 
 

Dels resultats obtinguts en aquest treball es destaquen les següents conclusions: 

 

• El 55% de les espècies determinades tenen interès apícola. 

• La vegetació espontània de la Finca Parera troba el seu màxim representant en la 

família Compositae. 

• Els marges dels recintes de la finca més propers a hàbitats naturals o seminaturals 

són els que presenten una major diversitat d’espècies vegetals de qualsevol de les 

formes vitals estudiades en el treball. 

• A l’interior dels recintes de la finca predominen les espècies herbàcies anuals sobre 

qualsevol altra forma vital. 

• La regeneració d’espais de la Finca Parera en forma d’illetes i costes amb espècies 

apícoles seleccionades, juntament amb les espècies ja presents, comportaria la 

presència d’un nombre major d’espècies en floració, la qual cosa permetria una font 

d’alimentació variada per a les diferents espècies d’abelles durant l’any, a més de 

millorar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics propis dels paisatges agrícoles. 

 

Els resultats obtinguts permeten considerar factible la instal·lació d’un assentament apícola 

a la Finca Parera per a la seva explotació. 
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Annex 1. Recintes 
 

 

 
Figura 20- Recinte número 1. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 

 

Taula 9- Especificacions de la superfície, el cultiu i els marges a regenerar del recinte 1 

Superfície aproximada (ha) Cultiu 
Marges a 

regenerar 

1,20 
Vinya (Xarel·lo en vas) 

Oliveres (Bocorut) 

A (Costa) 

B (Illeta) 
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Figura 21- Marge A1 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 
Figura 22- Marge B1 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 



Prospecció de flora mel·lífera a la Finca Parera (St. Llorenç d’Hortons, Alt Penedès)  67 
 

 
Figura 23- Recinte número 2. Senyalització de les diferents zones del recinte 

 

 

Taula 10- Especificacions de la superfície, el cultiu i les zones a regenerar del recinte 2 
Superfície aproximada (ha) Cultiu Zones a regenerar 

0,90 No hi ha cap cultiu 

A (Illeta i costa) 

B (Illeta) 

C (Illeta) 

D (Illeta) 

 

 

 
Figura 24- Zona A2 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 25- Zona A2 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 
Figura 26- Zona B2 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 27- Zona C2 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 

 
Figura 28- Zona D2 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 29- Recinte número 3. Senyalització dels diferents marges del recinte 
 

Taula 11- Especificacions de la superfície, el cultiu i els marges a regenerar del recinte 3 

Superfície aproximada (ha) Cultiu 
Marges a 

regenerar 

1,22 Vinya (Xarel·lo emparrat) 
A (Costa) 

B (Costa) 

 

 

 
Figura 30- Marge A3 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 31- Marge B3 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 

 
Figura 32- Recinte número 4. Senyalització dels diferents marges del recinte 
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Taula 12- Especificacions de la superfície, el cultiu i els marges a regenerar del recinte 4 
Superfície aproximada (ha) Cultiu Zones a regenerar 

3,21 

Vinya (Sumoll, Garnatxa tintorera, 

Syrah i Gewürztraminer en 

emparrat. Xarel·lo en vas) 

Cirerers (Lapins, Starking, Prime 

Giant i Burlat) 

Oliveres (Bocorut) 

A (Costa) 

C (Costa) 

F (Illeta i costa) 

 

 

 
Figura 33- Marge A4 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 34- Marge F4 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 
 

 
Figura 35- Marge F4 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 36- Recinte número 5. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 
 

Taula 13- Especificacions de la superfície, el cultiu i els marges a regenerar del recinte 5 
Superfície aproximada (ha) Cultiu Zones a revegetar 

6,91 

Vinya (Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Chardonnay i Ull de Llebre en 

emparrat. Xarel·lo en vas) 

Oliveres (Bocorut) 

A (Costa) 

B (Costa) 

C (Illeta) 

D (Illeta) 

E (Costa) 

F (Costa) 

 

 

 
Figura 37- Marge A5 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 38- Marge B5 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 

 
Figura 39- Marge C5 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 40- Marge D5 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 
Figura 41- Marge E5 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 

 
Figura 42- Marge F5 (costa). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 
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Figura 43- Marge F5 (illeta). Finca Parera, 27 de desembre de 2014 

 
 

 
Figura 44- Recinte número 6. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 
 
 

Taula 14- Especificacions de la superfície i el cultiu del recinte 6 
Superfície aproximada (ha) Cultiu 

1,33 Guaret 
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Figura 45- Recinte número 7. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 
 

Taula 15- Especificacions de la superfície i el cultiu del recinte 7 
Superfície aproximada (ha) Cultiu 

1,27 
Cirerers (Starking i Lapins) 

Oliveres (Bocorut i Arbequina) 
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Figura 46- Recinte número 8. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 

 

Taula 16- Especificacions de la superfície i el cultiu del recinte 8 
Superfície aproximada (ha) Cultiu 

1,78 Oliveres (Bocorut) 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 



80   
 

 
Figura 47- Recinte número 9. Senyalització dels diferents marges del recinte 

 

 

Taula 17- Especificacions de la superfície i el cultiu del recinte 9 
Superfície aproximada (ha) Cultiu 

1 Guaret 
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Annex 2. Espècies vegetals determinades, distribució, 
diversitat i calendari de floracions d’espècies vegetals 
 

1 de 3 Espècies vegetals Família 

1 Agave americana L. Agavaceae 
2 Allium ampeloprasum L. Liliaceae 
3 Amaranthus blitoides S. Watson Agavaceae 
4 Amaranthus retroflexus L. Agavaceae 
5 Anagallis arvensis L. Primulaceae 
6 Anthemis arvensis L. Compositae 
7 Artemisia campestris L. Compositae 
8 Asparagus acutifolius L. Liliaceae 

9 Asphodelus fistulosus L. Liliaceae 

10 Beta vulgaris L. Chenopodiaceae 
11 Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Gentianaceae 

12 Borago officinalis L. Boraginaceae 
13 Boussingaultia cordifolia Ten. Basellaceae 
14 Calendula arvensis L. Compositae 
15 Carduus pycnocephalus L. Compositae 
16 Carthamus lanatus L. Compositae 
17 Centaurea aspera L. Compositae 
18 Centaurea collina L. Compositae 
19 Chenopodium album L. Chenopodiaceae 
20 Chondrilla juncea L. Compositae 
21 Cichorium intybus L. Compositae 
22 Cirsium arvense (L.) Scop. Compositae 
23 Clematis vitalba L. Ranunculaceae 
24 Convulvulus althaeoides L. Convolvulaceae 
25 Convulvulus arvensis L. Convolvulaceae 
26 Convulvulus cantabrica L. Convolvulaceae 
27 Conyza bonariensis (L.) Cronquist Compositae 
28 Conyza canadensis (L.) Cronquist Compositae 
29 Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Compositae 
30 Coriaria myrtifolia L. Coriariaceae 
31 Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae 
32 Cynanchum acutum L. Asclepiadaceae 
33 Daucus carota L. Umbelliferae 
34 Diplotaxis erucoides (L.) DC. Cruciferae 
35 Dittrichia viscosa (L.) Greut. Compositae 
36 Echium arenarium Guss. Boraginaceae 
37 Echium vulgare L. Boraginaceae 
38 Erodium malacoides (L.) L’Hér. Geraniaceae 
39 Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz Cruciferae 
40 Eryngium campestre L. Umbelliferae 
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2 de 3 Espècies vegetals Família 

41 Euphorbia humifusa Willd. Euphorbiaceae 
42 Euphorbia segetalis L. Euphorbiaceae 
43 Ficus carica L. Moraceae 
44 Filago gallica L. Compositae 
45 Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae 
46 Fumana ericoides (Cav.) Gand. Cistaceae 
47 Galium lucidum All. Rubiaceae 
48 Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. Leguminoseae 
49 Hedera helix L. Araliaceae 
50 Helichrysum stoechas (L.) Moench Compositae 
51 Heliotropium europaeum L. Boraginaceae 
52 Hypericum perforatum L. Clusiaceae 
53 Hyssopus officinalis L. Labiatae 
54 Ipomoea indica (Burm.) Merr. Convolvulaceae 
55 Iris sp. Iridaceae 
56 Lactuca serriola L. Compositae 
57 Lepidium graminifolium L. Cruciferae 
58 Linaria supina (L.) Chaz. Scrophulariaceae 
59 Lonicera implexa Aiton Caprifoliaceae 
60 Lotus corniculatus L. Leguminoseae 
61 Malva sylvestris L. Malvaceae 
62 Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. Compositae 
63 Medicago littoralis Rhode ex Loisel. Leguminoseae 
64 Medicago orbicularis (L.) Bartal. Leguminoseae 
65 Medicago sativa L. Leguminoseae 
66 Melilotus albus Medik. Leguminoseae 
67 Melilotus indicus (L.) All. Leguminoseae 
68 Olea europaea L. Oleaceae 
69 Ononis natrix L. Leguminoseae 
70 Ononis pubescents L. Leguminoseae 
71 Opuntia maxima Miller Cactaceae 
72 Origanum vulgare L. Labiatae 
73 Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth Oxalidaceae 
74 Pallenis spinosa (L.) Cass. Compositae 
75 Papaver rhoeas L. Papaveraceae 
76 Parietaria officinalis L. Urticaceae 
77 Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood Caryophyllaceae 
78 Picris echioides L. Compositae 
79 Pinus halepensis Mill. Pinaceae 
80 Pistacia lentiscus L. Anacardiaceae 
81 Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 
82 Polygonum aviculare L. Polygonaceae 
83 Polygonum convulvulus L. Polygonaceae 
84 Populus nigra L. Salicaceae 
85 Portulaca oleracea L. Portulacaceae 
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3 de 3 Espècies vegetals Família 

86 Prunus avium (L.) L. Rosaceae 
87 Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rosaceae 
88 Prunus mahaleb L. Rosaceae 
89 Psoralea bituminosa L. Leguminoseae 
90 Punica granatum L. Punicaceae 
91 Quercus ilex L. Fagaceae 
92 Quercus pubescens Willd. Fagaceae 
93 Reseda phyteuma L. Resedaceae 
94 Rhamnus alaternus L. Rhamnaceae 
95 Rosa sp. Rosaceae 
96 Rosmarinus officinalis L. Labiatae 
97 Rubia peregrina L. Rubiaceae 
98 Rubus ulmifolius Schott Rosaceae 
99 Rumex crispus L. Polygonaceae 

100 Salvia microphylla Humb., Bonpl. et Kunth Labiatae 
101 Salvia verbenaca L. Labiatae 
102 Sanguisorba minor Scop. Rosaceae 
103 Satureja calamintha (L.) Scheele  Labiatae 
104 Scabiosa atropurpurea L. Dipsacaceae 
105 Sedum sediforme (Jacq.) Pau Crassulaceae 
106 Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae 
107 Smilax aspera L. Smilacaceae 
108 Solanum nigrum L. Solanaceae 
109 Spartium junceum L. Leguminoseae 
110 Taraxacum officinale Weber in Wiggers Compositae 
111 Thymus vulgaris L. Labiatae 
112 Torilis arvensis (Huds.) Link Umbelliferae 
113 Trifolium dubium Sibth. Leguminoseae 
114 Trifolium resupinatum L. Leguminoseae 
115 Ulmus minor Mill. Ulmaceae 
116 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt Compositae 
117 Verbena officinalis L. Verbenaceae 
118 Viburnum tinus L. Caprifoliaceae 
119 Vicia peregrina L. Leguminoseae 
120 Vitis vinifera L. Vitaceae 

121 Xanthium echinatum Murray Compositae 
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1 de 2 Espècies vegetals apícoles Interès 

1 Asphodelus fistulosus L. NP 
2 Borago officinalis L. NP 
3 Calendula arvensis L. NP 

4 Carduus pycnocephalus L. NP 

5 Centaurea aspera L. N 
6 Centaurea collina L. N 

7 Chenopodium album L. P 

8 Cichorium intybus L. NP 

9 Cirsium arvense (L.) Scop. N 
10 Clematis vitalba L. NP 
11 Convulvulus arvensis L. NP 
12 Crataegus monogyna Jacq. NP 
13 Daucus carota L. N 
14 Diplotaxis erucoides (L.) DC. NP 

15 Dittrichia viscosa (L.) Greut. NP 

16 Echium vulgare L. NP 

17 Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz NP 
18 Eryngium campestre L. N 
19 Euphorbia humifusa Willd. N 
20 Euphorbia segetalis L. N 

21 Foeniculum vulgare Mill. NP 
22 Fumana ericoides (Cav.) Gand. P 
23 Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC NP 
24 Hedera helix L. NP 

25 Helichrysum stoechas (L.) Moench P 
26 Heliotropium europaeum L. NP 

27 Hypericum perforatum L. N 
28 Hyssopus officinalis L. NP 
29 Linaria supina (L.) Chaz. N 
30 Lonicera implexa Aiton N 
31 Lotus corniculatus L. N 
32 Malva sylvestris L. NP 
33 Medicago sativa L. NP 
34 Melilotus albus Medik. NP 
35 Olea europaea L. NP 
36 Origanum vulgare L. NP 
37 Papaver rhoeas L. P 
38 Picris echioides L. NP 
39 Pinus halepensis Mill. PR 
40 Pistacia lentiscus L. P 
41 Plantago lanceolata L. P 
42 Polygonum aviculare L. N 
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2 de 2 Espècies vegetals apícoles Interès 

43 Populus nigra L. PR 
44 Portulaca oleracea L. N 
45 Prunus avium (L.) L. NP 
46 Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb NP 
47 Prunus mahaleb L.   
48 Punica granatum L. NP 
49 Quercus ilex L. PM 
50 Quercus pubescens Willd. PM 
51 Rhamnus alaternus L. P 
52 Rosmarinus officinalis L. NP 
53 Rubus ulmifolius Schott. NP 
54 Salvia microphylla Humb., Bonpl. et Kunth NP 
55 Salvia verbenaca L. NP 
56 Scabiosa atropurpurea L. N 
57 Sedum sediforme (Jacq.) Pau N 
58 Spartium junceum L. N 
59 Taraxacum officinale Weber in Wiggers NP 
60 Thymus vulgaris L. NP 
61 Trifolium dubium Sibth. NP 
62 Trifolium resupinatum L. NP 
63 Ulmus minor Mill. P 
64 Verbena officinalis L. N 
65 Viburnum tinus L. N 

66 Vitis vinifera L. NP 
 

 

Llegenda 

Sigles Significat 
N nectarífera 
P pol·linífera 
M melats 

R resines 
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Diversitat 

 

 
Recinte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CV 

Diversitat 
finca 

Diversitat recintes 45 67 38 35 72 20 39 17 24 48 

Diversitat finca 121 

Diversitat entre recintes 40,5 2,99                 

            

            

 
Recinte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CV 

Diversitat 
apícola 

Diversitat recintes 24 32 16 25 44 12 27 11 15 22 

Diversitat finca 66 

Diversitat entre recintes 22,8 2,89                 
 

 

 
Recinte 8 6 9 4 3 7 1 2 5 

Forma vital 
Herbàcia anual 4 4 8 8 22 11 20 22 24 

Herbàcia perenne 3 1 4 3 11 12 14 19 20 

Llenyosa 10 15 12 24 5 16 11 26 28 
 

 

 
Apícoles 

 
Recinte 8 6 9 3 4 1 7 2 5 

Forma vital 
Herbàcia anual 1 0 2 6 5 6 6 7 10 

Herbàcia perenne 2 1 4 7 2 9 9 9 13 

Llenyosa 8 11 9 3 18 9 12 16 21 
 

 

 
Coberta vegetal Total Apícoles 

Forma vital 
Herbàcia anual 36 13 

Herbàcia perenne 11 8 

Llenyosa 1 1 
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Espècies vegetals. Calendari 
 

Llegenda 
Per implantar   
Determinada   
Floració   
Melats   

 
1 de 2 

 
Mes 

Espècie   G F M A M JY JL A S O N D 
Anthyllis cytisoides L.                           
Arbutus unedo L.                           
Asphodelus fistulosus L.                           
Borago officinalis L.                           
Calendula arvensis L.                           
Carduus pycnocephalus L.                           
Centaurea aspera L.                           
Centaurea collina L.                           
Chenopodium album L.                           
Cichorium intybus L.                           
Cirsium arvense (L.) Scop.                           
Cistus albidus L.                           
Cistus clusii Dunal                           
Cistus monspeliensis L.                           
Cistus salviifolius L.                           
Clematis vitalba L.                           
Convulvulus arvensis L.                           
Coris monspeliensis L.                           
Crataegus monogyna Jacq.                           
Daucus carota L.                           
Diplotaxis erucoides (L.) DC.                           
Dittrichia viscosa (L.) Greut.                           
Dorycnium pentaphyllum Scop.                           
Echium vulgare L.                           
Erica multiflora L.                           
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz                           
Eryngium campestre L.                           
Euphorbia humifusa Willd.                           
Euphorbia segetalis L.                           
Foeniculum vulgare Mill.                           
Fumana ericoides (Cav.) Gand.                           
Galactites tomentosa Moench                           
Hypericum perforatum L.                           
Hyssopus officinalis L.                           
Lavandula dentata L.                           
Lavandula latifolia Medik                           
Lavandula stoechas L.                           
Linaria supina (L.) Chaz.                           
Lonicera implexa Aiton                           
Lotus corniculatus L.                           
Malva sylvestris L.                           
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2 de 2 
 

Mes 
Espècie   G F M A M JY JL A S O N D 

Marrubium vulgare L.                           
Medicago sativa L.                           
Melilotus albus Medik.                           
Olea europaea L.                           
Onobrychis viciifolia Scop.                           
Origanum vulgare L.                           
Papaver rhoeas L.                           
Phillyrea angustifolia L.                           
Phlomis lychnitis L.                           
Picris echioides L.                           
Pinus halepensis Mill.                           
Pistacia lentiscus L.                           
Plantago lanceolata L.                           
Polygonum aviculare L.                           
Populus nigra L.                           
Portulaca oleracea L.                           
Prunella vulgaris L.                           
Prunus avium (L.) L.                           
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb                           
Prunus mahaleb L.                           
Punica granatum L.                           
Quercus ilex L.                           
Quercus pubescens Willd.                           
Rhamnus alaternus L.                           
Rosa agrestis Savi                           
Rosa pouzinii Tratt.                           
Rosa sempervirens L.                           
Rosmarinus officinalis L.                           
Rubus ulmifolius Schott                           
Salvia microphylla Humb., Bonpl. et Kunth                           
Salvia verbenaca L.                           
Satureja montana L.                           
Scabiosa atropurpurea L.                           
Sedum sediforme (Jacq.) Pau                           
Spartium junceum L.                           
Taraxacum officinale Weber in Wiggers                           
Thymus vulgaris L.                           
Trifolium angustifolium L.                           
Trifolium dubium Sibth.                           
Trifolium pratense L.                           
Trifolium resupinatum L.                           
Trifolium scabrum L.                           
Trifolium stellatum L.                           
Ulex parviflorus Pourr.                           
Ulmus minor Mill.                           
Verbascum sinuatum L.                           
Verbascum thapsus L                           
Verbena officinalis L.                           
Viburnum tinus L.                           
Vitis vinifera L.                           
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Espècies vegetals. Distribució 
Llegenda 

Presència   
 

 
1 de 5 Recinte 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Coberta 
vegetal 

 
Espècie A B C A B C D A B A B C D E F A B C D E F G A B C D A B C A B C D E A B C D 

1 Agave americana                                                                               
2 Allium ampeloprasum                                                                               
3 Amaranthus blitoides                                                                               
4 Amaranthus retroflexus                                                                               
5 Anagallis arvensis                                                                               
6 Anthemis arvensis                                                                               
7 Artemisia campestris                                                                               
8 Asparagus acutifolius                                                                               
9 Asphodelus fistulosus                                                                               

10 Beta vulgaris                                                                               
11 Blackstonia perfoliata                                                                               
12 Borago officinalis                                                                               
13 Boussingaultia cordifolia                                                                               
14 Calendula arvensis                                                                               
15 Carduus pycnocephalus                                                                               
16 Carthamus lanatus                                                                               
17 Centaurea aspera                                                                               
18 Centaurea collina                                                                               
19 Chenopodium album                                                                               
20 Chondrilla juncea                                                                               
21 Cichorium intybus                                                                               
22 Cirsium arvense                                                                               
23 Clematis vitalba                                                                               
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24 Convulvulus althaeoides                                                                               
25 Convulvulus arvensis                                                                               
26 Convulvulus cantabrica                                                                               
27 Conyza bonariensis                                                                               
28 Conyza canadensis                                                                               
29 Conyza sumatrensis                                                                               
30 Coriaria myrtifolia                                                                               
31 Crataegus monogyna                                                                               
32 Cynanchum acutum                                                                               
33 Daucus carota                                                                               
34 Diplotaxis erucoides                                                                               
35 Dittrichia viscosa                                                                               
36 Echium arenarium                                                                               
37 Echium vulgare                                                                               
38 Erodium malacoides                                                                               
39 Erucastrum nasturtiifolium                                                                               
40 Eryngium campestre                                                                               
41 Euphorbia humifusa                                                                               
42 Euphorbia segetalis                                                                               
43 Ficus carica                                                                               
44 Filago gallica                                                                               
45 Foeniculum vulgare                                                                               
46 Fumana ericoides                                                                               
47 Galium lucidum                                                                               
48 Genista scorpius                                                                               
49 Hedera helix                                                                               
50 Helichrysum stoechas                                                                               
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51 Heliotropium europaeum                                                                               
52 Hypericum perforatum                                                                               
53 Hyssopus officinalis                                                                               
54 Ipomoea indica                                                                               
55 Iris sp.                                                                               
56 Lactuca serriola                                                                               
57 Lepidium graminifolium                                                                               
58 Linaria supina                                                                               
59 Lonicera implexa                                                                               
60 Lotus corniculatus                                                                               
61 Malva sylvestris                                                                               
62 Mantisalca salmantica                                                                               
63 Medicago littoralis                                                                               
64 Medicago orbicularis                                                                               
65 Medicago sativa                                                                               
66 Melilotus albus                                                                               
67 Melilotus indicus                                                                               
68 Olea europaea                                                                               
69 Ononis natrix                                                                               
70 Ononis pubescens                                                                               
71 Opuntia maxima                                                                               
72 Origanum vulgare                                                                               
73 Oxalis debilis                                                                               
74 Pallenis spinosa                                                                               
75 Papaver rhoeas                                                                               
76 Parietaria officinalis                                                                               
77 Petrorhagia prolifera                                                                               
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78 Picris echioides                                                                               
79 Pinus halepensis                                                                               
80 Pistacia lentiscus                                                                               
81 Plantago lanceolata                                                                               
82 Polygonum aviculare                                                                               
83 Polygonum convulvulus                                                                               
84 Populus nigra                                                                               
85 Portulaca oleracea                                                                               
86 Prunus avium                                                                               
87 Prunus dulcis                                                                               
88 Prunus mahaleb                                                                               
89 Psoralea bituminosa                                                                               
90 Punica granatum                                                                               
91 Quercus ilex                                                                               
92 Quercus pubescens                                                                               
93 Reseda phyteuma                                                                               
94 Rhamnus alaternus                                                                               
95 Rosa sp.                                                                               
96 Rosmarinus officinalis                                                                               
97 Rubia peregrina                                                                               
98 Rubus ulmifolius                                                                               
99 Rumex crispus                                                                               

100 Salvia microphylla                                                                               
101 Salvia verbenaca                                                                               
102 Sanguisorba minor                                                                               
103 Satureja calamintha                                                                               
104 Scabiosa atropurpurea                                                                               
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105 Sedum sediforme                                                                               
106 Silene vulgaris                                                                               
107 Smilax aspera                                                                               
108 Solanum nigrum                                                                               
109 Spartium junceum                                                                               
110 Taraxacum officinale                                                                               
111 Thymus vulgaris                                                                               
112 Torilis arvensis                                                                               
113 Trifolium dubium                                                                               
114 Trifolium resupinatum                                                                               
115 Ulmus minor                                                                               
116 Urospermum dalechampii                                                                               
117 Verbena officinalis                                                                               
118 Viburnum tinus                                                                               
119 Vicia peregrina                                                                               
120 Vitis vinifera                                                                               
121 Xanthium echinatum                                                                               
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Annex 3. Herbari 
 
 
 
 
 
 

Herbari de la Finca Parera 
(St. Llorenç d’Hortons, Alt Penedès) 

 
Plantes recol·lectades (juny-octubre 2014) i 

determinades per Laura Pérez López 
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Índex de famílies 
 
Amaranthaceae 
 Amaranthus retroflexus L. ......................................................................................... 1 
 
Anacardiaceae 
 Pistacia lentiscus L. .................................................................................................. 57 
 
Araliaceae 
 Hedera helix L. ......................................................................................................... 37 
 
Asclepiadaceae 
 Cynanchum acutum L. ............................................................................................. 24 
 
Basellaceae 
 Boussingaultia cordifolia Ten. ................................................................................... 6 
 
Boraginaceae 
 Echium arenarium Guss. ......................................................................................... 27 
 Echium vulgare L. .................................................................................................... 28 
 Heliotropium eurpaeum L. ....................................................................................... 39 
 
Caprifoliaceae 
 Lonicera implexa Aiton ........................................................................................... 44 
 Viburnum tinus L. .................................................................................................... 82 
 
Cistaceae 
 Fumana ericoides (Cav.) Gand. ............................................................................... 35 
 
Clusiaceae 
 Hypericum perforatum L. ........................................................................................ 40 
 
Compositae 

Anthemis arvensis L. .................................................................................................. 3 
Artemisia campestris L. ............................................................................................. 4 

 Calendula arvensis L. ................................................................................................. 7 
 Carduus pycnocephalus L. ......................................................................................... 8 
 Carthamus lanatus L. ................................................................................................ 9 
 Centaurea aspera L. ................................................................................................ 10 
 Centaurea collina L. ................................................................................................. 11 
 Chondrilla juncea L. ................................................................................................. 12 
 Cichorium intybus L. ................................................................................................ 13 
 Cirsium arvense (L.) Scop. ....................................................................................... 14 
 Conyza bonariensis (L.) Cronquist ........................................................................... 19 
 Conyza sumatrensis (L.) Cronquist .......................................................................... 20 
 Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker ..................................................................... 21 
 Filago gallica L. ....................................................................................................... 33 
 Helichrysum stoechas (L.) Moench ......................................................................... 38 
 Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. ............................................................... 46 
 Pallenis spinosa (L.) Cass. ........................................................................................ 55 
 Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W Schimdt ............................................. 80 
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Convolvulaceae 
 Convulvulus althaeoides L. ...................................................................................... 16 
 Convulvulus arvensis L. ........................................................................................... 17 
 Convulvulus cantabrica L. ....................................................................................... 18 
 Ipomoea indica (Burm.) Merr. ................................................................................ 42 
 
Coriariaceae 
 Coriaria myrtifolia L. ............................................................................................... 22 
 
Crassulaceae 
 Sedum sediforme (Jacq.) Pau .................................................................................. 75 
 
Cruciferae 
 Diplotaxis erucoides (L.) DC. .................................................................................... 26 
 Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E Schulz ...................................................... 30 
 Lepidium graminifolium L. ....................................................................................... 43 
 
Dipsacaceae 
 Scabiosa atropurpurea L. ........................................................................................ 74 
 
Euphorbiaceae 
 Euphorbia humifusa Willd. ...................................................................................... 31 
 Euphorbia segetalis L. ............................................................................................. 32 
 
Fagaceae 
 Quercus ilex L. ......................................................................................................... 63 
 Quercus pubescens Willd. ....................................................................................... 64 
 
Gentianaceae 
 Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ............................................................................... 5 
 
Geraniaceae 
 Erodium malacoides (L.) L’Hér. ................................................................................ 29 
 
Labiatae 
 Hyssopus officinalis L. .............................................................................................. 41 
 Origanum vulgare L. ................................................................................................ 53 
 Salvia microphylla Humb., Bonpl. et Kunth ............................................................. 70 
 Salvia verbenaca L. .................................................................................................. 71 
 Satureja calamintha (L.) Scheele ............................................................................. 73 
 
Leguminoseae 
 Lotus corniculatus L. ................................................................................................ 45 
 Medicago littoralis Rhode ex Loisel. ....................................................................... 47 
 Medicago orbicularis (L.) Bartal. ............................................................................. 48 
 Medicago sativa L. .................................................................................................. 49 
 Melilotus albus Medik. ............................................................................................ 50 
 Ononis natrix L. ....................................................................................................... 51 
 Ononis pubescens L. ................................................................................................ 52 
 Psoralea bituminosa L. ............................................................................................ 62 
 Trifolium resupinatum L. ......................................................................................... 78 
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Oxalidaceae 
 Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth ..................................................................... 54 
 
Pinaceae 
 Pinus halepensis Mill. .............................................................................................. 56 
 
Polygonaceae 
 Polygonum aviculare L. ........................................................................................... 58 
 Polygonum convulvulus L. ....................................................................................... 59 
 Rumex crispus L. ...................................................................................................... 69 
 
Primulaceae 
 Anagallis arvensis L. .................................................................................................. 2 
 
Ranunculaceae 
 Clematis vitalba L. ................................................................................................... 15 
 
Resedaceae 
 Reseda phyteuma L. ................................................................................................ 65 
 
Rhamnaceae 
 Rhamnus alaternus L. .............................................................................................. 66 
 
Rosaceae 
 Crataegus monogyna L. .......................................................................................... 23 
 Prunus mahaleb L. ................................................................................................... 61 
 Rubus ulmifolius Schott. .......................................................................................... 68 
 Sanguisorba minor Scop. ......................................................................................... 72 
 
Rubiaceae 
 Galium lucidum All. ................................................................................................. 36 
 Rubia peregrina L. ................................................................................................... 67 
 
Salicaceae 
 Populus nigra L. ....................................................................................................... 60 
 
Smilacaceae 
 Smilax aspera L. ...................................................................................................... 76 
 
Ulmaceae 
 Ulmus minor Mill. .................................................................................................... 79 
 
Umbelliferae 
 Daucus carota L. ...................................................................................................... 25 
 Foeniculum vulgare Mill. ......................................................................................... 34 
 Torilis arvensis (Huds.) Link ..................................................................................... 77 
 
Verbenaceae 
 Verbena officinalis L. ............................................................................................... 81 
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