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RESUM: 

L’objectiu principal del treball és la selecció d’un seguit d’espècies vegetals adequades per a 

ser introduïdes en un jardí sec i de baix manteniment de clima mediterrani.  

Aquestes espècies han estat seleccionades de diferents llocs del món amb clima mediterrani, 

com són la Conca mediterrània i les zones de clima mediterrani de Califòrnia, Xile, Austràlia i 

Sud-Àfrica. 

La majoria de les espècies han estat localitzades en parcs, jardins i carrers de Barcelona i 

rodalies: Jardí Botànic de Barcelona, Jardí Botànic de Marimurtra (Blanes), Jardí d’exposició 

d’Smart Greens, Jardí del Putxet de Barcelona, entre d’altres. 

Els criteris prioritaris per fer la seva selecció han estat: baix requeriment hídric; resistència al 

fred adequada al clima mediterrani; bona adaptació a insolació alta o moderada; possible ús 

rellevant en jardineria, sigui pel port/desenvolupament, floració, color de les fulles i flors; i 

finalment, que la seva multiplicació en viver sigui viable i permeti la comercialització.  

La selecció també s’ha basat en escollir espècies que fins al moment s’havien utilitzat molt poc 

històricament i que considerem que la seva reintroducció i potenciació en el mercat podria ser 

interessant.  

S’ha elaborat una fitxa explicativa de cadascuna de les 108 espècies seleccionades; i es 

constata que un elevat percentatge correspon a espècies originàries d’Austràlia i Sud-África; la 

regió mediterrània també hi és significativament representada; majoritàriament són arbustos, 

mates i entapissants; amb requeriments hídric baixos o molt baixos; que viuen bé a ple sol o 

sol i amb elevada resistència al fred. Per tant totes les espècies indicades responen a les 

necessitats que hauria de tenir una jardineria  adaptada a  les condicions climàtiques locals.  

 

Paraules clau: Jardí sec, clima mediterrani, baix manteniment, requeriment hídric, espècies 

adaptades 
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RESUMEN: 

El objetivo principal del trabajo es la selección de una serie de especies vegetales adecuadas 

para ser introducidas en un jardín seco y de bajo mantenimiento de clima mediterráneo . 

Estas especies han sido seleccionadas de distintos lugares del mundo con clima mediterráneo, 

como son la cuenca mediterránea y las zonas de clima mediterráneo de California , Chile , 

Australia y Sudáfrica . 

La mayoría de las especies han estado localizadas en parques , jardines y calles de Barcelona y 

alrededores : Jardín Botánico de Barcelona , Jardín Botánico de Marimurtra (Blanes), Jardín de 

exposición de Smart Greens, Jardín del Putxet de Barcelona, entre otros. 

Los criterios prioritarios para hacer su selección han sido: bajo requerimiento hídrico; 

resistencia al frío adecuada al clima mediterráneo; buena adaptación a insolación alta o 

moderada; posible uso en jardinería ya sea por su porte/desarrollo, floración, color de hojas y 

flores; y finalmente, viabilidad de multiplicación en vivero que permita su posterior 

comercialización . 

La selección también se ha basado en escoger especies que hasta el momento se habían 

utilizado muy poco históricamente y que consideramos que su reintroducción y potenciación 

en el mercado podría ser interesante. 

Se ha elaborado una ficha explicativa de cada una de las 108 especies seleccionadas; i se 

constata que un elevado porcentaje corresponde a especies originarias de Australia i Sudáfrica, 

la región mediterránea también está significativamente representada; mayoritariamente son 

arbustos, setos y tapizantes; con requerimientos hídricos bajos o muy bajos; que viven bien a 

pleno sol o al sol y con elevada resistencia al frio. Por tanto todas las especies indicadas se 

ajustan a las necesidades que debería tener una jardinería adaptada a las condiciones 

climáticas locales.  
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ABSTRACT:  

The main objective of this work is the selection of a number of plant species suitable to be 

introduced in a dry Mediterranean climate garden of low maintenance. 

These species have been selected from different Mediterranean climate locations around the 

world, such as the Mediterranean Basin and the Mediterranean climate zone of California, 

Chile, Australia and South Africa. 

Most of the species have been found in parks, gardens and streets of Barcelona and 

surroundings: Barcelona Botanical Garden, Marimurtra Botanical Garden (Blanes), Smart 

Greens exhibition Garden, Barcelona Putxet Garden, among others. 

The species have been selected according to the following criteria: low water requirements; 

cold resistance, suitable for Mediterranean climate; high or moderate sunlight resistance; 

potential use in gardening either for its growth, flowering or colour of leaves and flowers; and 

finally feasible multiplication for subsequent commercialization. 

The selection was also based on choosing species not frequently used historically, whose 

reintroduction and enhancement in the market could be interesting. 

A fact sheet has been made for each of the 108 selected species; a high percentage 

corresponds to species from Australia and South Africa; Mediterranean region is also 

significantly represented; they are mostly bushes, hedges and ground cover; with low or very 

low water requirements; high resistance to cold temperature and which grow properly in full 

sun or sun. Therefore, all the chosen species respond to the needs of a gardening adapted to 

local climatic conditions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. JUSTIFICACIÓ  

Tradicionalment, a la jardineria mediterrània s’han seguit uns models basats en la utilització 

preferent de plantes al·lòctones, en detriment de les autòctones. Es poden trobar molts 

exemples, des de plantes tropicals a les zones sud de la costa mediterrània fins altres de 

subtropicals i d’àrees temperades en llocs de latituds més altes. 

Les causes que han portat a l’elecció d’aquestes espècies no mediterrànies són diverses: 

- Els jardins botànics del segle XIX, que donaven importància al col·leccionisme i a 

l’acumulació de plantes espectaculars van introduir el gust per les espècies exòtiques, 

singulars i molt diferents a la flora autòctona. Aquest gust per l’exotisme es mostra en 

l’enjardinament d’equipaments privats de complexos turístics. 

- L’existència de molts textos sobre horticultura ornamental pensats com a referència 

en països de clima temperat i humit, que no tenen restriccions d’aigua de reg. 

- La poca abundància d’espècies arbòries de la conca mediterrània. 

- El poc coneixement de les tècniques de cultiu de les espècies autòctones i la seva 

manca de disponibilitat en vivers. 

- La disponibilitat d’aigua de reg que fins al moment ha hagut a les ciutats ha fet que 

espècies de clima més humit poguessin sobreviure, però la situació està canviant.  

A nivell funcional i estètic la jardineria pública, fins ara, ha seguit els següents criteris: 

Seleccionar gespa com  entapissant; arbustos i herbàcies per a donar volum; arbres d’alineació 

per donar ombra, i plantes de temporada per a tenir floracions abundants. Les tipologies 

anteriors requereixen una elevada necessitat de reg a l’estiu. Generalment s’espera que les 

zones enjardinades es mantinguin verdes durant les quatre estacions, que tinguin un aspecte 

frondós, floracions espectaculars a la primavera, que les cespitoses puguin ser trepitjades, que 

els arbres perdin la fulla a l’hivern, etc… (Casanovas i Parera 1, 2010) 

No obstant, l’escassetat d’aigua pot invertir aquesta situació. Davant una manca d’aport hídric, 

les espècies adaptades al clima mediterrani tenen un millor comportament, aspecte i major 

capacitat de supervivència. 
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Una altra jardineria pública és possible i moltes administracions hi han optat. Només cal un 

canvi en la percepció estètica de les àrees verdes per part dels ciutadans per aconseguir 

l’acceptació d’aquest nou model. 

Com a exemple d’aquest nou enfocament  podem citar el Parc de les Rieres d’Horta de 

l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, Barcelona, realitzat el 2013-14, amb imatges que es 

mostren a la figura 1 i 2. 

 

 

 

 

 
Figura 1 i 2: Vistes del Parc de les Rieres d’Horta de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya. 
(http://www.salvi.es/ca/obras-realizadas/exterior/cuc-de-llum/cuc-de-llum-2/) 
 
 

Un altre exemple de la nova jardineria sostenible i de baix consum d’aigua serien els Jardins de 

Rodrigo Caro realitzats al 2008, a Nou Barris, Barcelona, com mostra la figura 3. 

 

Figura 3: Vistes del Jardí Rodrigo Caro, Barcelona. 
(http://www.escofet.es/pages/proyectos/ficha_proyectos.aspx?IdP=51) 

 

http://www.salvi.es/ca/obras-realizadas/exterior/cuc-de-llum/cuc-de-llum-2/
http://www.escofet.es/pages/proyectos/ficha_proyectos.aspx?IdP=51
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En el present treball es fa un repàs de les condicions climàtiques que defineixen el bioma 

mediterrani i de les zones que el presenten: Califòrnia, Xile central, l’extrem meridional i 

occidental de Sud-Àfrica , el sud-oest i sud d’Austràlia i finalment la conca mediterrània que 

constitueix la més extensa d’aquestes cinc àrees. 

Les diferents regions de clima mediterrani del món presenten moltes similituds en la tipologia 

dels sòls, també n’és característica la falta o insuficiència de precipitació durant períodes llargs, 

afectant el subministrament d’aigua a la planta. 

Seguint en la línea començada amb les darreres intervencions en jardineria, el treball de camp 

es basa en la prospecció de diferents espais públics i privats a fi d’escollir noves plantes de baix 

consum hídric i baix manteniment, d’altres indrets de clima mediterrani, per formar part d’un 

jardí sec mediterrani. Així mateix també es valoren algunes espècies, que sense ser de clima 

mediterrani, històricament havien estat emprades en parcs i jardins. 
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1.2. PARÀMETRES QUE DEFINEIXEN EL CLIMA MEDITERRANI 

 

El clima mediterrani es pot definir com un clima de transició entre el règim temperat i el 

tropical sec. Es caracteritza per la combinació d’una sequera estival més o menys llarga, una 

gran variabilitat interanual de les precipitacions, uns estius calorosos i uns hiverns frescos o 

moderadament freds. És un clima molt heterogeni, ja que s’hi inclouen condicions de 

precipitació que oscil·len entre 100 i 2.500 mm anuals i temperatures mitjanes que varien 

entre els 5 i els 18⁰C. La peculiaritat més important del clima mediterrani és la coincidència de 

l’època eixuta amb la càlida.  

Les àrees de clima mediterrani presenten, a l’estiu, condicions de sequedat i calor com les que 

dominen en les zones subtropicals desèrtiques veïnes. En canvi, durant l’hivern, els potents 

anticiclons subtropicals es retiren cap a latituds més baixes i deixen aquestes zones sota la 

influència de les pluges ciclonals que dominen tot l’any en les zones temperades, en latituds 

més altes. Aquestes condicions climàtiques estan molt relacionades amb l’existència de 

corrents oceànics freds, que donen lloc a humitats altes prop de les costes. 

El clima mediterrani és relativament recent, ja que aquestes condicions aparegueren per 

primera vegada durant el Plistocè. A més, al llarg de la seva existència ha estat sotmès a 

importants fluctuacions climàtiques, amb les consegüents modificacions de l’àrea dominada 

per aquest clima. Aquest caràcter de transició, unit a altres factors com la reduïda superfície 

que ocupa, el relleu marcat de moltes de les zones sota la seva influència i la gran varietat de 

substrats geològics i sòls, dóna lloc a una gran heterogeneïtat de les condicions ambientals 

dins d’aquest bioma (Ferrés, 1993). 

 

1.2.1. PARÀMETRES CLIMÀTICS I METEOROLÒGICS 

 

La durada del període eixut i calent té una gran importància a l’hora de determinar les 

característiques dels paisatges dins del bioma mediterrani, ja que és el factor ambiental més 

important. Aquest paràmetre permet definir clarament les àrees de transició cap a climes més 

secs o més humits, i alhora serveix de base per a una classificació dels diferents subclimes 

d’aquest bioma. En conjunt, la precipitació de les àrees de clima mediterrani es caracteritza 

per la seva concentració durant les èpoques més fredes i, sobretot, per la seva irregularitat. 

Les pluges tendeixen a ser curtes i intenses, cosa que limita la disponibilitat d’aigua per a la 
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vegetació. A més, la gran variabilitat interanual accentua la duresa d’aquest clima, ja que la 

irregularitat augmenta en disminuir la precipitació. La quantitat total de precipitació en les 

àrees mediterrànies no és pas inferior a la de moltes àrees de clima temperat humit, però la 

seva distribució irregular li confereix unes característiques ven peculiars.  

Dins del clima mediterrani, doncs, hom pot trobar des de les transicions cap a climes humits 

fins a aquelles que es donen en les fronteres que separen els climes desèrtics: el clima 

mediterrani pot anar de subhumit a subàrid.  

S’han proposat moltes classificacions quant als subclimes mediterranis, partint de diferents 

criteris a l’hora de combinar les dades de precipitació i temperatura que determinen la durada 

del període eixut. Generalment se n’accepten entre quatre i sis categories. La divisió més 

àmplia en considera les sis següents: 

 Clima mediterrani peràrid. Amb el període eixut d’11 o 12 mesos de durada. 

 Clima mediterrani àrid. Amb un període eixut de 9 o 10 mesos.  

 Clima mediterrani semiàrid. Amb un període eixut de 7 o 8 mesos. 

 Clima mediterrani subhumit. Amb el període eixut de 5 o 6 mesos. 

 Clima mediterrani humit. Amb el període eixut de 3 o 4 mesos. 

 Clima mediterrani perhumit. Amb el període eixut d’1 a 2 mesos.  

Les dues categories extremes també es poden correspondre a climes diferents, respectivament 

subdesèrtic i temperat. En aquest cas, es pot parlar d’una classificació en la qual els quatre 

subclimes considerats reben els noms de xeromediterrani, termomediterrani, mesomediterrani 

i submediterrani; aquestes categories corresponen aproximadament a les quatre categories 

intermèdies de la primera classificació (Ferrés,1993). 

La determinació de la durada del període eixut pot fer-se a partir de criteris diferents. Així, si es 

fan servir diagrames ombrotèrmics per a la seva de definició, els períodes biològicament eixuts 

són aquells durant els quals la corba de temperatures passa per sobre de la de les 

precipitacions.  
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Figura 4 : Diagrama ombrotèrmic tenint en compte els valors mitjans mensuals des de l’any  1940 a l’any 2010 
Conques mediterrànies andaluses.  
(http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/recursos/climatologia_ombrotermico.jsp.) 
 

Una característica definitòria d’aquest clima és la benignitat dels seus hiverns, però atès que 

l’època més freda és la més humida, i per tant, la més favorable per l’activitat de la vegetació, 

les restriccions imposades per les baixes temperatures adquireixen una importància 

considerable. Les temperatures properes o lleugerament inferiors a 0⁰C no signifiquen 

problemes seriosos per a la vegetació, adaptada a suportar-les sense patir danys, però sí que 

imposen greus restriccions a la seva activitat. 

També és molt important tenir en compte els valors excepcionalment baixos que poden assolir 

les temperatures mínimes en determinades condicions. Les irrupcions d’aire polar sec i fred 

poden fer baixar els valors de les mínimes fins a 20⁰C sota zero en punts propers a la costa. 

Aquests valors tenen una importància capital a l’hora de determinar les àrees de distribució de 

moltes espècies vegetals, ja que poden provocar seriosos danys en les poblacions poc 

resistents al fred.  

Les temperatures màximes presenten un interval de variació considerable, i normalment les 

més altes corresponen a les zones més àrides. Els valors de les mitjanes del mes més calorós 

de l’any oscil·len entre els 22 i el 43⁰C. La diferència entre els valors de la mitjana del mes més 

fred i la mitjana del mes més càlid, és a dir, l’amplitud tèrmica, oscil·la entre els 13 i els 45⁰C, 

segons el grau de continentalitat de la zona. De fet, els valors d’amplitud tèrmica situats entre 

els 20 i els 30⁰C són molt generals.  

http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/recursos/climatologia_ombrotermico.jsp
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En conjunt, però, l’oscil·lació tèrmica sota clima mediterrani es mou entre valors que no 

impedeixen l’activitat biològica. La combinació de les temperatures altes amb la manca d’aigua 

és el factor limitant més important, ja que les baixes temperatures només actuen com a 

limitant en àrees de transició (Folch, 1984). 
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1.3. LES DIFERENTS ZONES MEDITERRÀNIES DEL MÓN 

 

1.3.1. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL BIOMA MEDITERRANI 

 

Les condicions climàtiques que defineixen el bioma mediterrani es presenten en una superfície 

molt reduïda de la biosfera, ja que ocupen només l’1,2% de les terres emergides del planeta. 

Aquesta petita extensió es reparteix per tots els continents i forma cinc àrees separades que es 

troben entre els 30 i 40° de latitud, tant a l’hemisferi nord com al sud. Els límits assignats a 

cadascuna de les àrees del bioma depenen del criteri emprat en la definició del clima 

mediterrani. 

La conca mediterrània constitueix la més extensa d’aquestes cinc àrees. Ocupa les regions 

costaneres que envolten el mar Mediterrani: s’extén, per territoris europeus, asiàtics i africans. 

Les altres quatre àrees del bioma presenten característiques més homogènies quant a la seva 

localització: es troben sobre les façanes occidentals dels continents i al voltant dels 35° de 

latitud. Es tracta de petites àrees de Califòrnia, Xile central, l’extrem meridional i occidental de 

Sud-Àfrica i el sud-oest i el sud d’Austràlia. Entre elles hi ha diferències d’extensió i de situació 

derivades de les diferències climàtiques entre ambdós hemisferis, i també de les 

característiques geogràfiques de cadascuna de les masses continentals (Ferrés,1993). 

 

Figura 5: Zones de clima mediterrani al món. (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Medclim.png) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Medclim.png


 

9 
 

1.3.2. ELS ÀMBITS DEL BIOMA MEDITERRANI 

 

1.3.2.1. LA CONCA MEDITERRÀNIA 

 

L’àrea mediterrània per definició és la conca mediterrània, és a dir, les terres que circumden el 

mar Mediterrani. Constitueix una banda de gruix variable tot al voltant del mar, entre les 

latituds 30 i 45°N, amb una extensió de N a S que s’acosta als 1.700 km, i una amplitud E - O 

que arriba gairebé als 5.000 km. 

La costa francesa situada al voltant dels 43° de latitud N constitueix la zona de latitud més 

elevada de tot el bioma. Cal tenir en compte, però, que aquesta aparentment immensa 

extensió inclou el mar Mediterrani, i que les terres pertanyents a aquest bioma representen 

tan sols una estreta franja al seu voltant. L’extensió mes gran se situa a la Península Ibèrica i 

ocupa una bona part d’Espanya i Portugal, exceptuant la zona septentrional, que correspon a 

un clima temperat, bé que una bona part de la costa atlàntica presenta un caràcter clarament 

mediterrani. La franja estreta que envolta el mar s’estén pel sud de França, Itàlia, l’Antiga 

Iugoslàvia, Albània, Grècia, Bulgària, Turquia, Síria, el Líban, Israel, Jordània, Tunísia, Algèria i el 

Marroc. Hi queden compreses també totes les illes, però excloses les regions costaneres de 

Líbia i Egipte, les quals tenen un clima clarament desèrtic. En conjunt, aquesta àrea representa 

el 60% de la total del bioma, i dins d’ella les  extensions més grans es troben a la Península 

Ibèrica, Turquia, el Marroc i Itàlia. La presència de la petita mar tancada entre grans masses 

continentals afavoreix aquesta penetració tan profunda dels biomes mediterranis cap a 

l’interior dels continents, a diferència del que passa en les altres àrees. 

Les condicions climàtiques responen al cima mediterrani general, amb un estiu sec a causa de 

la influència del potent anticicló de les Açores, i un hivern humit derivat del pas de les 

depressions. En la majoria de la conca l’estiu és realment sec, amb una absència gairebé total 

de precipitacions almenys en la part central de l’estació. Els màxims de pluviositat poden ser 

hivernals o a la tardor. L’efecte del mar Mediterrani es deixa notar, ja que el contrast entre les 

seves aigües calentes passat l’estiu i les masses d’aire fred que penetren des de latituds més 

altes, dóna lloc a violentes pluges. En determinats indrets, les pluges provocades pels vents de 

component E, carregats d’humitat després d’haver recorregut grans extensions marines, són 

molt més importants que no les d’origen ciclonal, associades a la circulació general de l’oest. 

La conca mediterrània és climàticament menys homogènia que les altres zones del bioma, a 

causa de la seva extensió i de l’efecte del mar que inclou. Els més de 40.000 km de costa i la 
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presència de centenars d’illes contrasten amb superfícies de caràcter continental marcat, com 

ara la Península Ibèrica o l’interior de Turquia. Dins d’aquesta zona es troben tots els subclimes 

tèrmics i totes les variants de distribució de la pluviositat comentades, i és la zona del Marroc 

la que presenta unes característiques climàtiques més properes a les típiques mediterrànies. 

En conjunt, la zona occidental presenta algunes precipitacions durant l’època estival, mentre 

que l’oriental té estius gairebé sense precipitacions, tal com passa a la regió californiana. En 

general, la conca mediterrània és l’àrea del bioma que presenta una continentalitat més 

marcada, traduïda en la presència ocasional de pluges estivals, en una àmplia oscil·lació 

tèrmica i en un fred hivernal prou intens per a constituir un factor limitador (Ferrés,1993). 

 

1.3.2.2. L’ÀREA MEDITERRÀNIA CALIFORNIANA 

 

L’àrea mediterrània californiana ocupa una estreta franja costanera limitada pels paral·lels 42° 

30’N i 30°N, des de Cabo Blanco, als Estats Units, fins a Punta Baja, a Mèxic, el centre de la qual 

correspon aproximadament a San Francisco. En direcció E, la franja només s’estén una 100 o 

200 km cap a l’interior del continent, on és limitada per les serralades Cascada i Sierra Nevada. 

A la Baixa Califòrnia, l’àrea mediterrània es limita al territori peninsular. Malgrat la seva poca 

extensió (aproximadament el 10% del total del bioma mediterrani del món), és l’àrea que 

presenta les majors extensions contínues de paisatge mediterrani no alterat, ja que la 

humanització hi és recent. 

El clima de la zona és típicament mediterrani, amb un estiu clarament sec a causa de les altes 

temperatures i de l’absència gairebé total de precipitacions, i un hivern humit. Les 

precipitacions es concentren clarament en l’època hivernal, que acumula el 85% de la pluja 

total anual, sense que es presentin els màxims de la tardor típics d’algunes zones de la conca 

mediterrània, tot i que en les zones costaneres la humitat ambiental es manté alta durant 

l’estiu gràcies a la influència de l’aire oceànic refredat pels corrents marins que venen del nord. 

És per això que s’ha dit que l’àrea californiana és l’exemple climàtic perfecte de la 

mediterraneïtat, lliure de les influències continentals d’algunes zones de la conca 

mediterrània, de les influències oceàniques del Xile mediterrani i de les tropicals de Sud-Àfrica 

i Austràlia.  
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1.3.2.3. L’ÀREA MEDITERRÀNIA XILENA 

 

L’àrea mediterrània xilena és constituïda per una estreta franja costanera que es troba entre 

els paral·lels 30 i 37°S, que corresponen aproximadament a la situació de les ciutats costaneres 

de la Serena i Concepción, respectivament, és a dir, al Xile central; Santiago de Xile, a l’interior, 

es troba en la part central de l’àrea. L’amplada de la franja és de només una 100 km, ja que es 

troba limitada per la gran serralada dels Andes, que en alguns punts ateny els 7.000 m d’altitud 

només a un centenar de quilòmetres de la costa. La seva extensió representa menys del 5% de 

la total del bioma. 

El clima d’aquesta regió és veu molt influït pel corrent fred d’Humboldt, que ressegueix tota la 

costa xilena i contribueix a mitigar la sequera estival de la zona mediterrània i l’amplitud 

tèrmica diària i estacional. Així i tot, hi ha un curt període amb absència total de precipitacions, 

però amb una sequera amortida per les temperatures relativament més baixes (3°C més baixes 

de les que es presenten en latituds semblants de l’hemisferi nord). El màxim de pluviositat és 

clarament hivernal, amb precipitacions relativament elevades. En conjunt, l’àrea mediterrània 

xilena té un caràcter fresc, a causa de la marcada influència oceànica. 

 

1.3.2.4. LES ÀREES MEDITERRÀNIES AUSTRALIANES 

 

La regió mediterrània australiana és la segona en extensió de les cinc que constitueixen el 

bioma, i representa una mica més del 20% de la seva àrea total. És formada per dues regions 

disjuntes situades al SO (la regió de Perth) i el S (la regió d’Adelaide) del continent. Els límits 

extrems se situen al voltant del paral·lel 37° 30’S (per a la regió S) i 27°S (per a la regió SO); 

aquest darrer límit correspon a la latitud més propera a l’Equador de tot el bioma mediterrani. 

En la regió sud-occidental, el límit meridional se situa més al nord, sobre els 33° 30’S, ja que 

limita amb una regió molt plujosa situada en una latitud que en les altres àrees representa el 

cor del bioma. L’extensió en el sentit E-O és considerable, ja que ateny els 2.500 km, però amb 

una àrea intermèdia àrida que separa totes dues regions. En conjunt, el relleu d’aquestes àrees 

és molt suau comparat amb el de les anteriors, i això determina que el paisatge sigui molt més 

homogeni: hi manquen, en conjunt, la variabilitat associada a les variacions d’altitud i 

orientació. El relleu suau té implicacions importants en les característiques de la xarxa fluvial, 

de règim lleugerament diferent de la resta de les mediterrànies. 
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El clima és típicament mediterrani però amb influències tropicals, tal com passa en la regió 

sud-africana. Les pluges, força abundants, es concentren durant l’hivern, amb un màxim 

clarament associat al solstici i no als equinoccis. L’eixut estival hi és present, però no hi ha cap 

època amb absència total de precipitacions. El factor edàfic associat a la pobresa dels sòls 

adquireix, també, una gran importància. 

 

1.3.2.5. L’ÀREA MEDITERRÀNIA SUD-AFRICANA 

 

L’àrea mediterrània sud-africana, situada a l’extrem meridional i occidental del continent 

africà, és la més petita de totes. Té, en efecte, una extensió molt reduïda, que representa 

només al voltant del 3% de la totalitat del bioma. L’àrea és limitada pels paral·lels 30° i 35°S, i 

ocupa una franja costanera que s’estén per les façanes occidental i meridional del continent 

africà, amb centre aproximadament a Ciutat del Cap. S’estén uns 300 km cap a l’E, on fa 

frontera amb les zones àrides de l’interior. A diferència de les àrees mediterrànies anteriors, 

aquesta no té contacte amb climes temperats situats en latituds més altes, ja que se situa a la 

part més meridional del continent africà. 

El clima segueix, a grans trets, l’esquema esmentat. Les pluges es concentren en l’estació 

freda, amb un màxim clarament hivernal, igual que en el cas de Xile, però amb precipitacions 

totals menors. Durant el període eixut de l’estiu, les precipitacions són escasses i irregulars, 

però no hi ha cap època amb una absència total de pluges a causa de la influència de climes 

tropicals amb pluja d’estiu. El factor edàfic hi adquireix una gran importància, ja que més de la 

meitat del territori és dominada per sòls molt pobres de nutrients (Ferrés,1993). 
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1.4. ELS SÒLS DEL CLIMA MEDITERRANI 

 

Generalment els sòls de climes mediterranis són sòls poc evolucionats, és a dir poc diferenciats 

del substrat litològic, de poca profunditat en zones topogràficament elevades, que no reben 

sediments. En les situacions més generals, les sals més solubles, com ara clorurs i sulfats, han 

estat rentades del perfil edàfic, mentre que la mobilització dels carbonats només és parcial. 

Per tant, els sòls desenvolupats sobre substrat calcari solen contenir carbonats.  

Els sòls desenvolupats sobre material no calcari presenten una alteració moderada dels 

minerals primaris (silicats), un rentatge i una acidificació febles que en ocasions pot produir la 

precipitació dins el medi edàfic de carbonat càlcic, a partir del calci alliberat dels silicats. 

Freqüentment, aquests sòls poc madurs conserven característiques de la roca poc modificades, 

com ara el color o la granulometria. El ferro, sovint l’element responsable de la coloració del 

sòl, és alliberat en quantitats moderades en aquestes condicions i resta, normalment associat 

a la matèria orgànica i a les argiles, i produeix les coloracions brunes definitòries dels sòls 

bruns de les classificacions antigues.  

En conclusió a l’àrea mediterrània predominen els sòls poc diferenciats a causa de la baixa 

agressivitat climàtica quant a la meteorització, i a més sovint tenen un període de 

desenvolupament relativament curt per la intensitat dels processos erosius.  

Les condicions climàtiques dominants en un territori estableixen el marc evolutiu dels sòls, 

però les condicions del substrat litològic, la topografia, i l’activitat dels organismes (incloent-hi 

l’espècie humana) i el temps de desenvolupament del mateix sòl provoquen, en les diferents 

combinacions imaginables, una forta diversitat de tipus de sòls. Per exemple, dels 28 grups 

principals de sòls definits per la FAO per al mapa mundial de sòls, el 70% són presents, amb 

representació molt diversa, en les àrees de clima mediterrani, les quals ocupen una superfície 

ben minsa de les terres emergides.  

Les diferents regions de clima mediterrani del món presenten moltes similituds en la tipologia 

dels sòls. Les diferències se centren fonamentalment en la diferent distribució dels substrats 

litològics i les peculiars històries geomorfològiques, que han tingut una gran influència en el 

mosaic de sòls actual. Exemples destacables d’aquestes diferències són el predomini de roques 

calcàries en els països circummediterranis per comparació amb els dels altres continents, o 

l’existència d’extenses àrees cobertes de materials residuals d’alteracions profundes i molt 

antigues a Austràlia (Vallejo, 1998). 
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1.5. ADAPTACIONS DE LES PLANTES A LES CONDICIONS D’ ESTRÉS HÍDRIC I SEQUERA 

 

Des d’un punt de vista ecofisiològic, s’entén per estrés hídric qualsevol limitació al 

funcionament òptim de les plantes deguda a una insuficient disponibilitat d’aigua. Existeixen 

altres termes relacionats amb l’estrès hídric com “dèficit hídric”, “sequera” i “aridesa”, que 

s’utilitzen freqüentment com a sinònims, però que presenten importants diferències (Medrano 

i Flexas, 2004) 

El terme dèficit hídric defineix un concepte essencialment fisiològic, i fa referència a qualsevol 

limitació en l’abastiment d’aigua en els teixits, pel qual es pot considerar quasi com a sinònim 

d’estrès hídric. El dèficit hídric és de caràcter temporal, i habitualment respon a una 

disminució progressiva de l’aigua disponible en el sòl. No obstant, aquest dèficit pot 

desenvolupar-se també sobre sòls humits, per un simple “desproveïment hídric” (de duració 

escassa, de minuts a hores). Com per exemple, les fulles de moltes plantes pateixen un dèficit 

hídric molt important al migdia a l’estiu, encara que estiguin suficientment regades. Això es 

deu a l’elevada radiació i temperatura del migdia, que fan que la velocitat de pèrdua d’aigua a 

l’atmosfera per transpiració sigui major que la capacitat dels vasos del xilema per a ascendir 

aigua des de les arrels a les fulles. En situacions més extremes, com per exemple amb vent sec, 

es pot produir inclús un marciment (pèrdua de turgència).  

Pel que fa a la sequera, la podem definir com la falta o insuficiència de precipitació durant un 

període llarg, que provoca una reducció de l’aigua disponible en el sòl i una restricció en el 

subministrament d’aigua a la planta. És a dir, es tracta d’un dèficit hídric prolongat. La sequera 

pot ser permanent (i originar condicions d’aridesa), estacional (com passa en climes amb 

estacions anuals seques i plujoses ben definides, com és el cas del clima mediterrani), 

impredictible (amb caràcter anòmal, que pot tenir lloc en tots els climes i estacions de l’any), i 

no aparent, originada per la incidència de forts vents , altes temperatures o escassa humitat 

ambiental, que indueixen a elevades taxes d’evapotranspiració i transpiració (Sánchez-Díaz i 

Aguirreola, 2000). Aquest últim tipus de sequera pot passar tot i tenir precipitacions 

relativament abundants.  

El terme aridesa té un caràcter menys temporal que els altres dos, i s’utilitza per a caracteritzar 

regions en les que, degut a una sequera quasi permanent, la vida vegetal és escassa. Les 

regions àrides es caracteritzen no sols per l’escassa precipitació sinó també per la pèrdua 

d’aigua (deguda a les altes temperatures, baixa humitat, vents forts, pendents del terreny que 

accentuen l’escorrentia, sòls molts pedregosos amb poca capacitat de retenció d’aigua, sòls 
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impermeables, etc.). Així, una determinada regió pot ser àrida tenint unes condicions de 

precipitació que en altres regions serien suficients per a permetre el bon desenvolupament 

vegetal. Per tant, el concepte d’aridesa és relatiu, i es poden definir graus d’aridesa segons el 

balanç entre precipitació i pèrdues d’aigua. 

  

1.5.1. RESPOSTA IMMEDIATA, ACLIMATACIÓ I ADAPTACIÓ 

 

 L’estrès hídric pot presentar-se amb diferent intensitat i duració. En conseqüència la resposta 

de les plantes tindrà diferent caràcter i magnitud. Així, podem parlar de respostes immediates, 

aclimatació i adaptació (Lambers et al., 1998). 

 Respostes immediates:  Són modificacions del funcionament de la planta en resposta a 

l’estrès que apareixen en poc temps (de minuts a dies), i que no requereixen 

l’expressió de nous gens ni s’acompanyen de canvis morfològics. Per tant, aquestes 

respostes immediates responen a situacions d’estrès hídric temporal , incloent des del 

dèficit hídric de curta duració fins les condicions de sequera estacional o impredictible. 

Entre els exemples de resposta immediata a l’estrès hídric trobem els canvis en el 

creixement de les arrels, tancament estomàtic, reducció de l’expansió foliar, o 

l’activació de mecanismes de dissipació tèrmica en fulles. 

 Aclimatació: Aquest concepte fa referència a respostes a l’estrès que apareixen en 

períodes més llargs (de setmanes a anys), i que requereixen l’expressió de nous gens i 

l’aparició de canvis morfològics temporals. L’aclimatació tendeix a compensar 

parcialment les disminucions de l’activitat fisiològica, que són conseqüència de les 

respostes immediates a l'estrès, i correspon a situacions d’estrès hídric que van des de 

la sequera estacional fins a la sequera permanent o aridesa. Entre els exemples 

d’aclimatació a l’estrès hídric tenim l’ajust osmòtic, la reducció de la mida de fulles, la 

senescència foliar o els ajustos en la proporció entre part aèria i subterrània.  

 Adaptació:  L’adaptació és un concepte evolutiu que fa referència a modificacions 

genètiques i morfològiques que apareixen en una escala temporal de varies 

generacions dins del procés d’especiació i que afavoreixen la supervivència i 

creixement de l’espècie. Aquestes adaptacions són per tant característiques 

constitutives de cada espècie, i a l’igual que l’aclimatació, l’adaptació tendeix a 

compensar les disminucions de l’activitat fisiològica provocada per l’estrès. Entre els 

exemples d’adaptació a l’estrès hídric tenim els canvis en la fenologia de l’espècie, les 
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arrels profundes, el comportament poiquilohídric, l’esclerofília, o els mecanismes 

fotosintètics C4 i CAM 

 

1.5.2. ESTRATÈGIES PER A MILLORAR LA RESISTÈNCIA A L’ESTRÈS HÍDRIC  

 

Les estratègies per a millorar la capacitat de resistència a l’estrès hídric es basen en escapar, 

evitar  o tolerar l’estrès hídric (Ludlow, 1989). 

 Estratègies per escapar de l’estrès: Moltes plantes mediterrànies herbàcies són àrido-

passives i completen el seu cicle vital abans que hi hagi sequera, escapen de l’estrès 

hídric deixant les seves llavors com a formes de resistència, d’altres són geòfites i 

tenen rizomes, bulbs i tubercles per resistir les condicions adverses. 

 Estratègies per evitar  l’estrès hídric: Una altra estratègia consisteix en evitar l’estrès 

hídric, reduint la despesa d’aigua o bé mantenint l’abastiment d’aigua. La despesa 

d’aigua pot reduir-se actuant damunt l’estructura foliar, propiciant el tancament 

estomàtic, disminuint la conductància foliar i reduint els nivells de fotosíntesi.  

- Estratègies per evitar  l’estrès hídric reduint la despesa d’aigua: 

 Tancament estomàtic: El potencial hídric de les fulles, i en particular el component de pressió 

o turgència cel·lular, juga un important paper en els mecanismes d’obertura i tancament dels 

estomes. En particular, disminucions del potencial de pressió indueixen el tancament parcial o 

total dels estomes, degut a la disminució de la pressió hidrostàtica de les cèl·lules guarda. El 

tancament estomàtic el produeix també l’àcid abscísic sintetitzat a l’arrel. 

Els estomes poden estar ubicats en cavitats o plecs de les fulles per reduir la transpiració sense 

disminuir la captació de CO2 com és el cas del romaní i l’alzina.  

També la presència d’estructures impermeables (esclerofíl·lia) disminueix la transpiració no 

estomàtica. L’ esclerofíl·lia és típica d’espècies mediterrànies, es caracteritza per la presència 

de fulles petites i molt dures, d’un notable espessor (és a dir, amb una relació superfície / 

volum petita). Donat que la transpiració és funció de la superfície foliar  però la fotosíntesi és 

funció del volum foliar, l’ esclerofíl·lia resulta una via eficaç per tal d’augmentar l’eficiència en 

l’ús de l’aigua, encara que també limita la capacitat fotosintètica degut a l’elevada resistència 

del mesòfil característica de les fulles grosses. Les fulles esclerofil·les romanen en la planta un 

any més i mai es renoven totes de cop de manera que la vegetació mediterrània és bàsicament 
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de fulla perenne (Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, 

Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Olea europaea). 

L’estructura del xilema també permet sobreviure en condicions de sequera, els conductes 

xilemàtics estrets són més resistents i disminueixen la cavitació o embolisme produïda per les 

tensions hídriques entre arrel i fulles, així no es trenca la columna contínua d’aigua. 

Ajustaments en la proporció entre part aèria i subterrània: La reducció de les pèrdues d’aigua 

s’aconsegueix mitjançant ajustaments en l’estructura de la planta. Com per exemple, la 

reducció del creixement de la part aèria en resposta a l’estrès hídric comporta, a mig i llarg 

termini, una reducció de l’àrea foliar total de la planta. Això s’aconsegueix mitjançant 

reduccions de la taxa d’aparició de fulles com en la taxa d’expansió foliar, de manera que en 

condicions de sequera poden donar-se menys fulles, fulles més petites, o les dues coses. Amb 

això s’aconsegueix una disminució de la proporció part aèria / part subterrània, es redueix el 

consum d’aigua, encara que també l’assimilació de carboni.  

Un mecanisme d’aclimatació similar és el dimorfisme foliar que presenten algunes espècies 

mediterrànies, com els Cistus sp. Aquestes espècies posseeixen dos tipus de fulles, unes de 

major mida, que són funcionals durant l’hivern i que cauen al principi de l’estació seca, 

reemplaçades per unes altres de menor superfície que regulen millor les pèrdues per 

transpiració.  

Altres opcions per reduir la pèrdua d’aigua són modificar l’orientació de les fulles per posar-les 

paral·leles al rajos solar i així disminuir l’escalfament, com fan algunes cucurbitàcies i 

lleguminoses (Puigdefábregas i Pugnaire, 1999). 

Reducció de la mida de fulles: La reducció en la mida de les fulles ha estat un mecanisme per 

evitar les pèrdues d’aigua com passa amb Retama monosperma, Retama sphaerocarpa, 

Genista cinerea. La pèrdua completa de les fulles de l’ Spartium determina que la fotosíntesi es 

produeixi a la tija i s’anul·li la possible pèrdua d’aigua en la zona foliar. 

Per reduir la transpiració a nivells extrems alguns vegetals desenvolupen espines, com és el cas 

dels cactus. Les espines son fulles modificades, que han perdut la seva funció. Nomes les tiges 

son fotosintètiques en aquestes plantes que, al tenir a més metabolisme CAM, són de 

creixement molt lent però altament resistents a la sequera.  
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Altra estratègia és desenvolupar pilositat (Stachys byzantina, Phlomis italica, Salvia officinalis, 

Dorycnium hirsutum, Medicago marina). La pilositat genera un microentorn en la superfície de 

la fulla que evita que l’aigua s’elimini fàcilment. 

Una altra adaptació a la sequera per part de les fulles és la presència de marges revoluts 

(Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia),  l’efecte d’aquesta estructura 

foliar també limita la pèrdua d’aigua (Medrano i Flexas, 2004). 

- Estratègies per evitar l’estrès hídric mantenint l’abastiment d’aigua: 

Ajust osmòtic: Un important mecanisme d’aclimatació, que permet mantenir l’abastiment 

d’aigua en condicions de sequera, és l’ajust osmòtic o l’osmoregulació. Les plantes que 

posseeixen aquest mecanisme augmenten de forma activa la concentració de soluts en el seu 

citoplasma. D’aquesta manera, mantenen una diferència osmòtica important entre els seus 

teixits i el sòl, així  l’aigua segueix incorporant-se a la planta a favor de gradient de potencial.   

Arrels profundes: Els increments en la profunditat, extensió, i numero d’arrels són una 

resposta molt comú al dèficit hídric en sòl. Aquests increments permeten explorar un volum 

major de sòl, podent arribar en certes ocasions fins a capes freàtiques profundes, en les que 

l’aigua hi és sempre disponible. En general, algunes plantes de climes àrids i semi-àrids són les 

que presenten unes arrels més profundes, arribant als 68 metres en Boscia albitrunca, planta 

del desert del Kalahari. Amb la Retama sphaerocarpa s’ha comprovat la funcionalitat de les 

arrels fins a 26 metres de profunditat. Moltes plantes de climes àrids tenen un sistema 

radicular dual, amb una capa densa d’arrels superficials que exploren la part superior del sòl, i 

algunes arrels profundes que exploren capes molt baixes del sòl. Mentre hi ha aigua a la part 

superficial del sòl la major part de l’aigua s’extrau d’aquestes capes. L’extracció d’aigua 

profunda del subsòl esdevé important únicament quant la part superficial està seca.  

Comportament poiquilohídric: Un altre estratègia per mantenir un cert abastiment hídric en 

condicions de sequera consisteix en aprofitar l’aigua de la rosada. Aquest mecanisme es típic 

de les molses i líquens, però altres plantes també presenten aquest mecanisme. La captació de 

l’aigua de rosada es veu facilitada per la presència de superfícies foliars piloses.  

Les espècies poiquilohídriques asseguren el seu funcionament quan hi ha manca d’aigua amb 

substàncies que eviten la ruptura de les cèl·lules durant la dessecació, aquest ajust elàstic 

manté la turgència encara que disminueix el volum cel·lular.  
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Mecanismes fotosintètics C4 i CAM: Una adaptació extrema que permet augmentar l’eficiència 

en l’ús de l’aigua consisteix en la modificació del tipus fotosintètic. En condicions de clima 

desèrtic i subdesèrtic són abundants les espècies C4 i CAM. Les espècies C4 tenen una major 

capacitat fotosintètica que les C3 per un mateix grau d’obertura estomàtica, degut al seu 

mecanisme de concentració de CO2, pel que la seva eficiència en l’ús de l’aigua és major. Però, 

la distribució de les espècies C4 es veu limitada per les baixes temperatures. Les espècies CAM 

tenen una eficiència en l’ús de l’aigua encara major, ja que només obren els estomes per la nit. 

L’inconvenient  és que la seva capacitat fotosintètica és en general molt petita (Medrano i 

Flexas, 2004). 
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1.6. EL JARDÍ I LA SEQUERA 

 

Fa segles que s’estan seleccionant als nostres jardins plantes que requereixen aigua a l’estiu. 

S’han adquirit uns hàbits de cultiu, sobretot de reg, que funcionen amb aquestes espècies però 

que, normalment, no són adequats per plantes de clima mediterrani. La instal·lació d’un reg 

automàtic s’ha convertit en un acte reflex per la majoria dels jardiners de climes secs. Per 

cuidar millor les plantes, es tendeix a pensar que el que cal és millorar les condicions de cultiu 

del nostre jardí i quant s’han d’escollir les plantes, n’hi ha prou amb anar a fer un tomb per un 

centre de jardineria i comprar, segons la inspiració del moment. És veritat que no coneixem 

necessàriament les exigències de totes les plantes, però això no ens suposa cap problema: 

amb aigua, humus i terra vegetal, tot sembla possible en un jardí.  

No obstant, en el clima mediterrani, en comptes de lluitar contra el clima i el sòl, caldria buscar 

les plantes més adaptades al medi local. En comptes de canviar les condicions de cultiu, s’ha 

d’optar per canviar  la gamma de plantes cultivades. 

Per tant, abans de començar a fer un jardí, s’ha de planificar. Si es planta molt ràpidament, hi 

ha moltes possibilitats d’equivocar-se en l’elecció d’espècies, i es corre el risc d’encaixar 

successius fracassos. Per tant, és millor dedicar un temps a escollir les plantes adequades, en 

lloc de passar-se anys lluitant per fer sobreviure plantes mal adaptades, que finalment, amb un 

període llarg de sequera acabaran morint.  

El primer criteri a seguir és començar estudiant el que ens envolta. Observar amb un altre punt 

de vista la garriga: molt a prop de nosaltres s’amaga una reserva inesgotable de plantes per els 

nostres jardins. Es tracta d’espècies, sens cap mena de dubte, adaptades, ja que viuen allà des 

de sempre (Filippi, 2008) 

Una altra possibilitat consisteix en fixar-se en els jardins del nostre voltant, jardins abandonats, 

antics, o sense reg, on les plantes hi sobreviuen també sense cap manteniment.  

Però per saber si una planta estarà ben adaptada cal pensar si està adaptada al tipus de sòl 

que hi ha a la zona, si podrà suportar els freds hivernals i si resistirà períodes prolongats de 

sequera.   
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Per tant els criteris que s’haurien de seguir a l’hora de seleccionar una espècie són:  

 La plasticitat en l’adaptació a l’entorn: Hi ha espècies que s’adapten a uns rangs 

ecològics més amplis i altres que tenen unes necessitats molt més específiques. Tot i 

que tant les d’un grup com les de l’altre són igualment interessants, com més amplis 

siguin aquests rangs, més plasticitat tindrà una planta a l’hora d’adaptar-se a diferents 

ambients.  

 El seu valor ornamental: El port, la floració, el color o textura de les fulles, la coloració 

dels fruits, el cromatisme de les fulles o l’escorça amb el canvi d’estació, etc. També és 

important assegurar-se de que la planta manté al llarg del temps les característiques 

ornamentals per les que ha estat triada.  

 Quina funció tindrà aquesta planta en els jardins i quina necessitat cobreix.   

 I finalment la possibilitat de multiplicar-la i cultivar-la en viver, això farà viable la seva 

comercialització (Casanovas i Parera 1 , 2010). 

Una espècie que no compleixi aquests requisits difícilment serà acceptada pels usuaris, 

malgrat tenir un baix manteniment.  

A partir d’aquí no només és important la informació que obtenim del viverista, sinó també dels 

usuaris que les han utilitzat. Una mateixa espècie pot no tenir el mateix comportament en 

diferents emplaçaments. A més, no totes les plantes de clima mediterrani tenen la mateixa 

facilitat de maneig i adaptació en jardineria i, a vegades, això només es veu amb el temps i 

l’experiència.  

Una de les característiques a nivell d'ús més difícils d'aconseguir, és la presència de plantes 

cespitoses verdes tot l'any i resistents a ser trepitjades. La gran superfície exposada a la llum 

respecte al poc volum de planta, fa que aquestes espècies s'assequin molt de pressa en els 

climes àrids. Però hi ha altres espècies de port entapissant que presenten adaptacions foliars a 

la sequera, o que tenen aparells radiculars potents o parts aèries lignificades que les fan més 

resistents a l'aridesa. Llevat d'excepcions, no fan grans recobriments, algunes tenen poca 

resistència al trànsit de persones, altres perden les fulles a l'hivern. No obstant això, poden ser 

unes bones substitutes de les cespitoses sempre que no pensem en grans extensions mono 

específiques i potencien la combinació de diferents espècies amb àrids. 

Així, mentre unes espècies perden les fulles a l'hivern, unes altres les mantenen; les diferents 

floracions o coloració i textura de fulles ajuden a mantenir l’interès ornamental al llarg de les 

estacions. Alhora, els àrids proporcionen reductes on els ciutadans poden descansar, circular, 
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etc, sense afegir una pressió excessiva sobre les plantes ni renunciar al verd 

circumdant. (Agencia Catalana de l’Aigua, 2014). 

El mateix patró descrit anteriorment per a les espècies entapissants pot ser vàlid també per a 

plantes arbustives. El disseny de parterres usant diferents espècies i aprofitant la variabilitat 

morfològica (textures, colors, etc ) que ja hem comentat, permet, sempre que hi hagi una 

planificació prèvia, gaudir de jardins de qualitat amb un baix manteniment. 

Les úniques tasques que cal preveure són un poda anual o biennal, en el moment de l'any 

adequat, per evitar l'envelliment i la lignificació; el encoixinat del sòl per impedir l'aparició de 

males herbes entre els arbustos; algun reg al mes durant l'estiu. Aquests regs mínims 

permeten que les plantes es mantinguin amb una qualitat acceptable, sobretot les que 

presenten com a estratègia a la sequera el pansiment de les fulles, i que algunes floracions 

puguin prolongar-se en el temps . Conèixer les característiques microclimàtiques i edàfiques de 

cada zona enjardinada és bàsic per saber amb quina freqüència cal aplicar aquests regs . De 

tota manera, és molt important que siguin espaiats en el temps (per evitar una humitat 

permanent que, unida a les altes temperatures de l'estiu, fomentaria l'aparició de malalties 

fúngiques). Aquest patró seria igualment aplicable a les entapissants i les altres tipologies 

funcionals esmentades anteriorment . 

Una de les modalitats de verd urbà on més recursos econòmics destina l'administració, és la 

plantació de plantes de temporada per aconseguir floracions abundants. La renovació 

d'aquestes plantes a cada estació suposa una inversió de material i mà d'obra que podria 

reduir substituint-les per altres espècies vivaces. 

A grans trets , les espècies vivaces perden la seva part aèria a l'hivern, tornant a brotar a la 

primavera. Algunes mantenen les seves gemmes protegides arran de terra a l'hivern i altres 

passen l'estació desfavorable amb òrgans d'emmagatzematge subterranis (bulbs, rizomes o 

tubercles). Moltes d'elles tenen floracions abundants o vistoses temporalment, el que permet 

gaudir d'aquesta característica sense haver de renovar cada any.  

A part de les característiques de cada planta és important també considerar la qualitat 

d’aquesta. Durant molt temps s'ha vingut estudiant sobre la conveniència que una planta, 

perquè pugui adaptar-se a condicions climatològicament dures, ha d'haver estat conreada 

també sota un règim estressant. No obstant això, estudis recents en el camp de les 

restauracions ambientals (on les plantes es veuen sotmeses durant la seva implantació i 

posterior manteniment a condicions fins i tot més dures) apunten a altres estratègies. 
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Una planta considerada de qualitat en jardineria amb poc reg, és aquella que ha rebut l'aigua, 

els nutrients i cures necessàries perquè pugui sobreviure amb un bon sistema radicular. 

Aquestes característiques permeten una millor preparació per resistir la primera estació seca i 

més garanties de cara a la supervivència durant el primer any. 

Com a resum del que s’ha exposat per l’establiment d’un jardí sec cal: 

1. Conèixer les condicions climàtiques i edàfiques de cada zona. Variacions en la humitat 

ambiental, el règim de vents, les temperatures hivernals, la naturalesa del sòl (pH, 

granulometria, etc), poden fer variar l'aportació hídrica que necessita una planta. 

2. Assessorar-se bé sobre la morfologia i els requeriments de cada espècie. 

3. Preparar el terreny per aconseguir un bon drenatge (ja sigui a través dels materials, orografia, 

etc) i evitar substrats massa rics en nutrients. L'embassament és molt perjudicial per a les 

espècies de clima mediterrani , especialment si es produeix a l'estiu, ja que afavoreix la 

aparició de malalties fúngiques i l'asfíxia radicular. Referent als nutrients, aquestes espècies 

estan habituades a créixer en sòls relativament pobres i, generalment, el seu excés produeix 

uns grans creixements, que desestructuren el port de la planta. 

4. Prioritzar la varietat d'espècies enfront de les composicions monoespecífiques, perquè les 

característiques  existents en plantes mediterrànies en una mateixa època de l'any, no suposin 

una baixada en la qualitat del jardí. De la mateixa manera, amb el temps s'arriba a establir 

també un equilibri i una selecció natural entre elles, afectant al mínim la fisonomia del conjunt. 

5. Agrupar les plantes que tinguin les mateixes necessitats, sobretot hídriques i evitar plantacions 

en contacte amb zones que es reguin amb freqüència. 

6. Plantar en l'època adequada evitant , generalment , fer-ho en ple estiu. Quan arriba aquesta 

estació, les plantes han d'haver establert i estès les seves arrels per poder suportar millor la 

sequera.  

7. Cobrir els espais entre les plantes amb algun tipus de encoixinat per evitar la pèrdua excessiva 

d'humitat edàfica i l'aparició de males herbes. 

8. Regar només quan sigui necessari, però de forma abundant. S'afavoreix així el creixement en 

profunditat de les arrels i, espaiant els regs en el temps, s'evita l'aparició de malalties 

fúngiques.  

9. Realitzar una poda anual o biennal, en el moment adequat, per evitar l'envelliment de la 

planta i afavorir que rebroti des de la base. 

10. Aprofitar la varietat cromàtica i de textures de les plantes mediterrànies, per aconseguir 

jardins interessants les quatre estacions de l'any (Casanovas i Parera 2, 2010). 
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2. OBJECTIUS   

 

Com s’ha detallat prèviament  en la introducció, hi ha una sèrie de característiques que ha de 

reunir un exemplar per poder ser utilitzat en un jardí de baix consum hídric adaptat a les 

nostres condicions ambientals; amb aquests paràmetres com a prioritaris, s’ha procedit a: 

· Localitzar les espècies vegetals de les diferents zones mediterrànies. 

· Escollir els paràmetres significatius per poder comparar els diferents vegetals. 

· Seleccionar les espècies vegetals. 

· Valorar conjuntament les característiques  de les espècies seleccionades. 

A fi de localitzar els exemplars de les diferents zones mediterrànies es farà una revisió 

exhaustiva de la presència de plantes de clima mediterrani en: 

· Jardins i carrers de Barcelona i rodalies; Jardí Botànic de Barcelona, Jardí Botànic 

(Marimurtra) de Blanes, Jardí Mossèn Costa i Llobera, Jardí del Putxet a més d’alguns 

carrers de Barcelona i altres poblacions.  

· Vivers especialitzats  que estudien, importen, o fan la comercialització especialitzada 

d’aquests vegetals, com Smart Greens , Sala Graupera i Carex per localitzar plantes 

amb alt valor ornamental i provades en condicions de sequera. 

Hi ha una sèrie de paràmetres significatius per a poder comparar els diferents vegetals, 

aquests paràmetres, que s’han d’ajustar a les característiques del clima mediterrani, fan 

referència a: forma, desenvolupament, requeriments hídrics, edàfics, i solars, resistència al 

fred, floració, ús i possibles aplicacions en jardineria.  

Cal seleccionar aquells exemplars més ornamentals i apropiats, segons els paràmetres 

anteriors que els permetin créixer tant en jardins públics com privats de baix manteniment i 

escàs requeriment hídric.  

Es quantificaran els paràmetres corresponents a les diferents espècies seleccionades amb 

l’objectiu final  de valorar conjuntament les seves característiques  i confirmar la seva idoneïtat 

per a ser emprades com a espècies pròpies de jardins secs del nostre clima. 
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3. METODOLOGIA 

Per tal de fer la selecció de les espècies més adequades d’un jardí de clima mediterrani que 

fins al moment han sigut poc utilitzades en jardineria es van visitar una sèrie de localitzacions 

en carrers, jardins i places on es considerava que hi havia espècies de clima mediterrani: 

 Jardí Botànic de Barcelona 

 Jardí d’aclimatació, Barcelona 

 Jardí Mossèn Costa i Llobera, Barcelona 

 Jardí del Putxet, Barcelona 

 Jardí Joan Brossa, Barcelona 

 Terrasses de la plaça de l'Armada, Barcelona 

 Plaça Molina, Barcelona 

 Carrer de Salvador Espriu, Barcelona 

 Avinguda Constitució, Castelldefels, Barcelona 

 Centre comercial SPLAU, Cornellà de Llobregat, Barcelona 

 Jardí Botànic Marimurtra, Blanes, Girona 

 Jardí homenatge a Joan Passi, Sant Andreu de Llavaneres 

També s’ha fet una cerca exhaustiva en vivers especialitzats  que estudien, importen, o fan la 

comercialització d’espècies de clima mediterrani: 

 Carex, Cornellà de Terri, Girona 

 Sala Graupera, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona 

 Smart Greens, Vilassar de Mar, Barcelona 

Les visites es van realitzar entre els mesos de març i juny, època adequada per veure molts 

dels exemplars en floració. 

Es van escollir una sèrie de criteris que les espècies havien de complir per poder ser 

seleccionades com a bones candidates en el jardí sec, i amb aquests criteris es realitzà una 

fitxa descriptiva; aquesta fitxa s’estructura de la següent manera: 

1.- Nom científic: Escrit en nomenclatura binomial, està compost per la combinació de dos 

mots: el gènere i l'epítet de l'espècie 
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Família: La família és la unitat sistemàtica o taxonòmica situada entre l'ordre i el gènere. La 

desinència llatina de la família és aceae, i en català àcies, excepte algunes famílies a causa de 

l'ús tradicional del nom. 

Origen: Lloc del que és originària l’espècie. 

2.- Descripció: Trets més representatius de l’espècie. 

3.- Aplicació: Possibles ubicacions on es podria utilitzar la planta descrita. 

4.- Característiques bàsiques 1: 

 4.1.- Simbologia del desenvolupament: Tipus de planta descrita, i mides d’aquesta. 

Segons les característiques següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imatges dels diferents desenvolupaments vegetals comparats amb la mida humana. 

 

 4.2.- Mapa de localització: del lloc d’on és originària l’espècie. 
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 4.3.- Simbologia de les necessitats hídriques: Requeriments d’aigua de les espècies. 

Les possibles opcions són: 

 

 

 

Figura 7: Imatges representatives dels requeriments hídrics de les espècies. 

Amb necessitats hídriques molt baixes no serà necessari cap reg, amb les necessitats hídriques 

baixes serà necessari algun reg en algun període de sequera prolongat, i amb les moderades 

serà necessari regar quant el sòl perdi la humitat. 

Cal dir que totes les plantes requereixen regs de suport les primeres setmanes desprès de ser 

implantades, per a que l’espècie pugui desenvolupar-se amb garanties. 

 4.4.- Color: Simbolitzat amb dos cercles superposats. El cercle superior es refereix al 

color predominant de la flor, i el cercle inferior es refereix al color dominant de les fulles. 

5.- Característiques bàsiques 2:  

 5.1.- Floració: Període de floració i descripció superficial de la floració. 

 5.2.- Resistència al fred: La zona climàtica de resistència és una zona definida 

geogràficament en la qual una planta és capaç de créixer en les condicions climàtiques 

definides, incloent-hi la capacitat de resistir les temperatures mínimes absolutes mitjanes 

anuals de la zona. (Sánchez, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Escala representativa de l’equivalència entre les zones climàtiques de resistència i la temperatura mitjana 

de les mínimes absolutes anuals de la zona. 
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 5.3.- Necessitats hídriques: Requeriments d’aigua de les espècies. 

 5.4.- Insolació: Quantitat de sol o ombra que requereix l’espècie. Aquesta categoria 

està dividida en: Ple sol, sol, semiombra i ombra. 

 5.5.- Sòl: Tipus de terreny que requereix l’espècie. També si  és resistent o no a la 

salinitat i a la brisa marina. 

 5.6.- Ús en jardineria: Motiu pel qual és interessant l’espècie seleccionada. Pot ser pel 

port (forma de la planta), per la floració, o per la seva alta resistència a la sequera entre 

d’altres. 

 5.7.- Multiplicació: Manera de reproduir la planta. Els mètodes utilitzats són; per 

esqueix, per llavor o bé per divisió de mata. En aquest apartat, en algunes de les espècies es 

diu també el percentatge de supervivència que es té al reproduir l’espècie, el substrat que s’ha 

d’utilitzar, i possibles problemes de fongs o malalties que poden haver a l’hora de reproduir la 

planta. 

 5.8.- Exemplars a Catalunya: Localització de les espècies estudiades. 

6.- Fotografies : 

 6.1.- Fotografia de la vista general de la planta 

 6.2, 6.3.- Fotografia de la vista en detall de la planta 

 6.4.- Fotografia pixel·lada de la planta per extreure els colors dominants de floració i 

fulla, que es mostren en el punt 4.4. Color 

Per a obtenir la informació corresponent a cadascuna de les espècies vegetals estudiades, 

s’han utilitzat les dades extretes i comparades, quan ha estat possible, de:  

(Ajuntament de Barcelona, 2014) 

(Arbolesornamentales, 2014) 

(Australian Native Plants Society, 2014) 

(Flora Catalana, 2014) 

(Royal Horticultural Society, 2014) 

(San Marcos Growers, 2014) 

(South African National Biodiversity 
Institute , 2014) 

(Vivers Carex, 2014) 

(Vivers Sala Graupera, 2014)
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Hi ha quatre fitxes corresponents a: Dianthus anatolicus, Genista linifolia, Heteromeles 

arbutifolia, Melaleuca nesophila van ser extretes d’una jornada tècnica celebrada el 2010 en el 

Jardí Botànic de Barcelona (Argimon, 2010). Aquestes plantes no van poder ser localitzades, i 

per tant no disposen de fotografies originals o amb drets d’autor. S’ha considerat interessant 

incloure-les en el treball donada la seva idoneïtat dins d’un jardí sec. 

Un cop realitzades les fitxes corresponents s’ha procedit a quantificar alguns dels apartats 

anteriors, centrant-nos en:  

 Origen 

 Ubicació a Catalunya 

 Desenvolupament /Port 

 Necessitats hídriques 

 Insolació 

 Zona climàtica de resistència al fred 

 Mètode de multiplicació 

La quantificació s’ha fet per nombre d’exemplars i seguidament en percentatges. 

Seguint amb l’anàlisi dels resultats s’ha fet la valoració de les espècies seleccionades a fi de 

confirmar la seva idoneïtat com a candidates a ocupar un jardí mediterrani de baix consum.  
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4. RESULTATS 

Després de realitzar tot un seguit de visites a jardins públics, carrers i places de Barcelona i 

rodalies i vivers especialitzats; tal com s’indica a l’apartat de metodologia, les 108 espècies 

seleccionades, que s’ajusten al perfil de vegetal apropiat per a jardí sec, han estat les següents, 

agrupades alfabeticament: 

1. Abutilon grandifolium 

2. Acacia cultriformis 

3. Adenanthos sericeus 

4. Agonis flexuosa 

5. Albizia procera 

6. Artemisia afra 

7. Asparagus densiflorus cv. Sprengeri 

8. Atriplex halimus 

9. Atriplex nummularia 

10. Ballota acetabulosa 

11. Banksia praemorsa 

12. Beilschmiedia miersii 

13. Boronia crenulata 

14. Brachychiton acerifolius 

15. Brachychiton discolor 

16. Brachychiton rupestris 

17. Callistemon pallidus 

18. Callistemon viminalis 'BETTER JOHN®' 

19. Callistemon viminalis 'MACARTHUR®' 

20. Callistemon viminalis 'Slim™' 

21. Callitris preissii 

22. Calocephalus brownii 'Silver Cushion' 

23. Ceanothus griseus var. Horizontalis 

24. Centaurea cv. Colchester White 

25. Cerastium tomentosum 

26. Cestrum parqui 

27. Cistus creticus 

28. Coleonema pulchellum 

29. Convolvulus cneorum 

30. Dianella caerulea 'CASSA BLUE®' 

31. Dianella caerulea 'LITTLE JESS®' 

32. Dianella revoluta 'LITTLE REV®' 

33. Dianella tasmanica 'Destiny' 

34. Dianthus anatolicus 

35. Dodonaea viscosa 'Dwarf' 

36. Dodonaea viscosa ssp. Spatulata 

37. Drosanthemum sp. 

38. Dymondia margaretae 

39. Ebenus cretica 

40. Echium candicans 

41. Elaeagnus x reflexa 

42. Enchylaena tomentosa 

43. Ephedra distachya 

44. Eremophila glabra 

45. Eriocephalus africanus 

46. Erysimum bicolor 

47. Erythrina lysistemon 

48. Eucalyptus eximia cv. Nana 

49. Eucalyptus torquata 

50. Felicia filifolia 

51. Frankenia laevis 

52. Gaura lindheimeri 

53. Gazania longiscapa 

54. Gazania 'Sunstopers Lemon' 

55. Gazania 'Sunstopers Orange' 

56. Genista linifolia 

57. Grevillea cv. Clearview David 

58. Grevillea johnsonii 
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59. Hakea laurina 

60. Hardenbergia violacea 

61. Helichrysum crispum 

62. Helichrysum cymosum 

63. Helichrysum petiolare 

64. Heteromeles arbutifolia 

65. Jasminum humile 

66. Jasminum subhumile 

67. Justicia adhatoda 

68. Kunzea baxteri 'variegata' 

69. Lampranthus falcatus 

70. Leucaena leucocephala 

71. Lippia nodiflora 

72. Liriope muscari 'Amethyst' 

73. Liriope muscari 'ISABELLA®' 

74. Lithodora diffusa 

75. Lomandra longifolia 'NYALLA®' 

76. Lomandra longifolia 'TANIKA®' 

77. Myoporum insulare 

78. Myoporum parvifolium 

79. Macrozamia moorei 

80. Maireana oppositifolia 'Blue bush' 

81. Melaleuca nesophila 

82. Melianthus major 

83. Pelargonium exstipulatum 

84. Perovskia atriplicifolia 

85. Phormium tenax 'FLAMIN®’ 

86. Phymosia umbellata 

87. Pimelea ferruginea 

88. Pittosporum hybrid 'Cut Above' 

89. Polygala myrtifolia 

90. Regelia velutina 

91. Roldana petasites 

92. Salvia africana caerulea 

93. Salvia apiana 

94. Schinus terebinthifolius 

95. Senecio linifolius 

96. Senna artemisioides 

97. Senna spectabilis 

98. Tecoma stans 

99. Thevetia peruviana 

100. Thryptomene saxicola 

101. Tulbaghia violácea 

102. Westringia fruticosa 

103. Westringia fruticosa 'MUNDI®' 

104. Westringia hybrid WSWESHYB03           

VARIEGATED 

105. Westringia hybrida 'Naringa' 

106. Westringia x hibrida 'GREY BOX®' 

107. Wigandia urens var. Caracasana 

108. Xanthorrhoea glauca 

 

A continuació es mostra la fitxa patró i la de cadascuna de les espècies seleccionades 

ordenades alfabèticament: 
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1.- Nom científic
Família. Origen.

2.- Descripció

3.- Aplicació

Fotografies ©......................................

5.-
5.1- Floració.

5.2- Resistència al fred.

5.3- Necessitats hídriques.

5.4- Insolació.

5.5- Sòl.

5.6- Ús en jardineria.

5.7- Multiplicació. 

5.8- Exemplars a Catalunya.

4.1- Desenvolupament.

VISTA GENERAL DETALL

DETALL IMATGE PIXEL·LADA

4.- 4.2- Origen. 4.3- Necessitats hídriques. 4.4- Color.
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Abutilon grandifolium 
Malvàcies. Sud-Amèrica.

Arbust perennifoli de grans dimensions, que assoleix els 2 
mestres d’alt per 2 metres d’ample. Fulles grans cordades, 
cordiformes i una mica piloses, de color verd grisos.

Aplicació:

En espais grans, com parcs i jardins públics. O bé en masses 
d’arbustives aplicada en els llocs més llunyans. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera.
Les flors es presenten umbel·les 
axil·lars formades per fins a 4 flors 
grans de color groc ataronjat.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
De baixes a moderades.
Insolació: 
De ple sol a semiombra.
Sòl: 
Indiferent al tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Arbust amb un port arbustiu gran 
molt interessant i una floració molt 
vistosa.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que assoleix 
els  2 metres d’alt per 2 metres 
d’ample.

Origen:
Sud - Amèrica. 

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd grisós i flors 
de color groc ataronjat
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Acacia cultriformis 
Fabàcies. Est d’Austràlia.

Arbre perenne de dimensions petites que pot arribar als 4 
metres d’altura. Fulles triangulars que recorden un ganivet, 
de color verd grisenc.

Aplicació:

Molt ornamental, utilitzat en parcs i jardins públics com a 
arbre de flor. En jardins particulars utilitzat com arbret aïllat 
donant un toc de color groc a zones amb bona insolació.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Febrer - Abril. 
Flors grogues petites i esfèriques 
formant un raïm.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8
Necessitats hídriques: 
Baixes, no tolera entollaments. 
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol, ben drenat. 
Tolera proximitat del mar.
Ús en jardineria: 
Intensa floració a la sortida de 
l’hivern. 
Multiplicació: 
Per llavor. 
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbre perenne que pot arribar als 
4 metres d’altura.

Origen:
Est d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes, no tolera entollaments. 

Color:
Fulles de color verd glauc i flors 
grogues.
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Adenanthos sericeus 
Proteàcies. Austràlia occidental.

Arbust perenne que pot arribar als 5 metres d’alçada. Les 
flors són de color vermell, petites i molt dividides, amb un 
estil llarg. Té un fullatge gris en forma d’agulla molt suau.
Aplicació:

Pel que fa a ambients marins és interessant la seva ubicació 
en turons de sorra costers i afloraments rocosos. Per l’ús en 
jardineria seria interessant la seva aplicació com a tanca 
divisòria, o com a element aïllat en cantonades del jardí.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Març - octubre. Flors vermelles, 
petites i amb un estil llarg.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
A ple sol o semiombra. 
Sòl: 
Qualsevol, no pesat. Ben drenat.  
Tolera proximitat mar.
Ús en jardineria: 
Interessant el seu pot com el dels 
xiprers.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba + fibra de 
coco,
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot arribar als 
5 metres d’alçada.

Origen:
Austràlia occidental.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fullatge de color gris, i flors de 
color vermell.
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Agonis flexuosa
Mirtàcies. Austràlia occidental.

Arbre perenne que arriba als 15 metres d’alçada. L’escorça 
és fibrosa, i presenta unes fulles llargues de color verd fosc 
opac.
Aplicació:

En parcs i a les vores de les carreteres formant pantalla. 
Recomanable també com a arbre aïllat, ja que agafa una 
forma arrodonida molt interessant paisatgísticament.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Agost - desembre. Inflorescències 
agrupades, petites flors blanques.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Ple sol o semiombra.
Sòl: 
Tolera tot tipus de sòls, ben 
drenats i parcialment humits.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port amb 
branques penjants. 
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
40%. Substrat: Turba + fibra de 
coco,
Exemplars a Catalunya: 
Jardí d’aclimatació de Barcelona

Desenvolupament:
Arbre perenne que arriba als 15 
metres d’alçada.

Origen:
Austràlia occidental.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades, tot i que 
tolera períodes de sequera.

Color:
Fullatge de color verd fosc opac, i 
flors blanques.
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Albizia procera
Fabàcies. Sud d’Àsia.

És un arbre caducifoli de capçada ovoïdal, força irregular, 
amb una alçària d’entre 10 i 20 m, i una amplada de capçada 
d’entre 5 i 10 m. El tronc és recte o tortuós. Fulles bipinnades 
i compostes d’uns 30 – 40 centímetres de llarg d’un color verd 
mate. El fruit consta d’una llegum plana d’uns 10 centímetres 
de llarg.
Aplicació:

Interessant la seva aplicació en carrers, parcs i places. Arbre 
que durant l’hivern deixa passar molta llum, i a l’estiu fa una 
lleugera ombra. Embruta poc el carrer.

Fotografies ©Pedro Arola

Floració:
Floració molt interessant durant 
l’estiu, els mesos de juny i 
agost. Floració de color crema.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9 - 10.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Terrenys sorrencs, francs i argilós.
Ús en jardineria:
Arbre amb un port i una floració 
molt interessant, utilitzable com a 
arbre de ciutat.
Multiplicació: 
Per llavor. 
Exemplars a Catalunya: 
A la Plaça Molina, Barcelona.

Desenvolupament:
Arbre caduc que pot arribar als 
20 metres d’alt per 10 metres 
d’ample.

Origen:
Sud d’Àsia.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fullatge de color verd mate i 
floració de color crema.
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Artemisia afra
Asteràcies. Sud-àfrica.

Arbust perenne i aromàtic amb un fullatge molt suau de color 
gris platejat que pot assolir els 2 metres d’atura tot i que 
és mes normal veure’l amb una alçada de 60 - 80 cm, i una 
amplada de 80 cm.
Aplicació:

En agrupacions arbustives o com a exemplars aïllats. Molt 
útil en jardineria de baix manteniment perquè és una planta 
amb pocs requeriments. És poc susceptible a ser atacada per 
plagues i malalties. Pot disposar-se en rocalles i també en 
talussos. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Juliol – Agost.
De color groc cremós, molt petita.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes, resistent a la sequera.
Insolació: 
Prefereix sol, tolera mitja ombra.
Sòl: 
Indiferent. Els tolera poc profunds, 
pobres en nutrients i matèria 
orgànica. Resistent a la salinitat. 
Bon drenatge.
Ús en jardineria: 
Interessant pel to grisenc-platejat 
de les fulles que són aromàtiques.
Multiplicació: 
Per divisió de mata o per esqueix. 
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne de 80 centímetres 
d’alt per 80 centímetres d’ample.

Origen:
Sud-àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes, es molt resistent a la 
sequera.

Color:
Fullatge de color gris platejat, i 
floració de color groc cremós.
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Asparagus densiflorus cv. Sprengeri
Asparagàcies. Sud-àfrica.

Planta perenne, amb branques de fins a 1 metre de llarg. 
Les fulles en forma d’agulla no són en realitat fulles, sinó 
branques curtes anomenades cladodis. El fruit que precedeix 
la floració és de color vermell intens (tòxic), aquest pot ser 
mes interessant i vistós que no pas la floració.
Aplicació:

Com a coberta vegetal no trepitjable, formant una massa 
verda plantant diversos individus. També es comporta molt 
bé en contenidors i rocalles. Vigilar amb la ràpida propagació.  
També utilitzable com a planta penjant en murs.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floreix a l’estiu amb unes flors 
petites de color blanc rosat poc 
interessants. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes, planta resistent a la 
sequera.
Insolació: 
Ple sol o semiombra.
Sòl: 
Tolera tots els tipus de sòl, inclús 
és una mica resistent a la salinitat.
Ús en jardineria: 
Interessant per la seva forma 
encoixinada, i el color verd intens.
Multiplicació: 
Per divisió de mata o per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta perenne, amb branques 
que poden assolir 1 metre de llarg.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes, planta resistent a la 
sequera. Tot i que creix millor 
quant se la rega amb regularitat.

Color:
Fullatge de color verd brillant, 
i fructificació de color vermell 
intens. 
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Atriplex halimus 
Quenopodiàces. Austràlia.

Arbust perenne totalment blanquinós de fins a 2 metres d’alt 
i 1,5 metres d’ample. Les fulles estan disposades de forma 
alternada i són enteres. Les flors són molt reduïdes i poc 
interessants.
Aplicació:

Útil en restauracions paisatgístiques d’ambients salins, tant 
litorals com continentals, de zones amb pluviometria baixa. 
També seria útil en la fixació de talussos pobres i secs. Se’n 
poden fer tanques o mitjanes, tolera molt bé la poda.

Fotografies ©Xavier Fàbregas

Floració:
De color groguenc, però poc 
interessant. Floreix a l’estiu.  
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes, tolera la sequera.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Sòls arenosos. Suporta bé sòls 
salins, guixencs i pobres en 
matèria orgànica.
Ús en jardineria: 
Interessant per l’escorça gris 
blanquinosa i el fullatge argentat.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet de 
Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne, que pot assolir 
2 metres d’alt per 1,5 metres 
d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes, tolera la sequera.

Color:
Fullatge de color verd blanquinós, 
i floració de color groguenc, però 
poc interessant.
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Atriplex nummularia 
Quenopodiàces. Austràlia.

Arbust perenne d’un color verd glauc que pot arribar als 3 
metres d’altura per 3 d’ample. Fulles alternes i coriàcies.
Aplicació:

Interessant per a plantacions a les vores de carreteres. 
També seria útil en la fixació de talussos pobres i secs. Se’n 
poden fer tanques o mitjanes. A part de la seva possible 
aplicació en jardins de baix manteniment jugant amb el 
contrast del seu color.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Març – abril. Floració poc vistosa 
agrupada en panícules. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes, tolerant a la sequera.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Es desenvolupa en qualsevol tipus 
de sòl.
Ús en jardineria: 
Interessant pel color verd glauc 
de les fulles, molt característic i 
ornamental.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne, que pot assolir 3 
metres d’alt per 3 metres d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes, tolera la sequera.

Color:
Fullatge de color verd glauc, 
i floració groguenca poc 
interessant.
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Ballota acetabulosa
Lamiàcies. Grècia, Turquia.

Arbust perenne que pot assolir el mig metre d’altura i als 80 
centímetres d’ample. Té un aspecte grisenc a causa de la gran 
quantitat de pèls blanquinosos que la recobreixen. Les fulles 
són rugoses i arrodonides .
Aplicació:

Molt interessant en jardineria de baix manteniment pel 
seu aspecte ornamental i els seus mínims requeriments. 
Pot donar molts bons contrastos gràcies als seu color. 
Interessant també la seva aplicació en rocalles, en 
agrupacions arbustives i per fer recobriments densos.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Flors poc vistoses, d’un color 
lila clar a la primavera – estiu. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent. Suporta sòls amb pocs 
nutrients, no tolera entollaments, 
sòls ben drenats.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu aspecte 
gris argentat, amb fulles i tiges 
cobertes per una fina borra.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
Font del Cobi, Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne, que pot assolir 
50 centímetres d’alt per 80 
ventímetres d’ample.

Origen:
Grècia, Turquia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fullatge de color grisenc, i floració 
d’un color lila clar.
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Banksia praemorsa
Proteàcies. Oest d’Austràlia.

Arbust perenne que assoleix els 4 metres d’alçada. Les fulles 
tenen el marge serrat i els extrems truncats. 
Aplicació:

Interessant la seva aplicació en jardins a prop de la costa, 
ja que en zones de l’interior alguna gelada la podria matar. 
Aplicació en dunes costaneres en restauració de paisatges, o 
bé en rocalles.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Hivern - primavera. Flors 
cilíndriques i en espiga de color 
rosat fort.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9 - 10.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Sorrencs, pesats però ben drenats. 
Tolera la proximitat al mar.
Ús en jardineria: 
Interessant per la seva floració, 
port també interessant.
Multiplicació: 
Per llavor. Supervivència: 50%. 
Substrat: turba + fibra de coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne, que pot assolir els 
4 metres d’alt.

Origen:
Oest d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes. Tolera la sequera, sobretot 
un cop establerta.

Color:
Fullatge de color verd glauc, i flors 
de colors groc, lila o color vi.
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Beilschmiedia miersii
Lauràcies. Centre de Xile.

Arbre perenne, que pot assolir els 25 metres d’altura. Fulles 
simples, oposades, i amb l’anvers glauc.  
Aplicació:

En parcs i jardins de dimensions grans, per a què es pugui 
desenvolupar i crear zones amb ombra, gràcies a la copa 
globosa que adquireix.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floració d’un color groguenc, poc 
interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 10.
Necessitats hídriques: 
Moderades
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Qualsevol, mentre estigui ben 
drenat.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port, adquireix 
una copa globosa si no se’l poda 
gaire
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbre perenne que pot assolir els 
25 metres d’altura.

Origen:
Centre de Xile.

Necessitats hídriques:
Moderades. Com a màxim 
períodes de sequera d’un mes i 
mig.

Color:
Fullatge de color verd amb l’anvers 
glauc. I floració groguenca poc 
interessant.
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Boronia crenulata
Rutàcies. Sud Oest d’Austràlia.

Arbust petit i perenne que té un port compacte de fins a 40 
centímetres d’alt per 60 centímetres d’ample. Fulles petites, 
estretes i d’un color verd molt intens.  
Aplicació:

Interessant tant la seva aplicació en jardins com en test. En 
jardins, tant públics com privats, es pot utilitzar en parterres 
de plantes arbustives de primera fila, ja que el seu port és 
una mica baix.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floració molt interessant, de color 
rosa durant tot l’any.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
De baixes a moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Terrenys fèrtils i lleugers, tot i que 
també creix en terrenys argilosos.
Ús en jardineria: 
Interessant ja que en el nostre 
clima està florida durant tot l’any.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba amb perlita.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Blanes.

Desenvolupament:
Petit arbust que fà 40 centímetres 
d’alt per 60 centímetres d’ample.

Origen:
Sud Oest d’Austràlia

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fullatge de color verd intens, i 
flors rosades.



46

Brachychiton acerifolius
Malvàcies. Queensland (Austràlia).

Arbre semicaducifoli, ja que es queda sense fulles durant 
molt poc temps. Copa piramidal, tronc llis i recte. Pot assolir 
els 15 metres d’altura. Fulles adultes trilobades, d’un color 
verd brillant.  
Aplicació:

Espècie que es podria utilitzar per l’ornament de carrers i 
places, jugant amb les alineacions. O bé com element de color 
en un parc o un jardí, com aelement aïllat, deixant lluir el seu 
port.

Fotografies ©Xavier Fàbregas

Floració:
Maig – juny. Floració vermella 
brillant quant l’arbre no te fulles.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
De baixes a moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Necessita terrenys esponjosos, ja 
que té una sistema radicular molt 
potent. Tolera tot tipus de sòls.
Ús en jardineria: 
Interessant el port piramidal que 
adopta i la floració vermella molt 
intensa. 
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
Av. Constitució, Castelldefels.

Desenvolupament:
Arbre semicaducifoli que pot 
assolir els 15 metres d’altura.

Origen:
Queensland (Austràlia)

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades, li agrada 
que a l’estiu el reguin. 

Color:
Fullatge de color verd brillant, i 
flors vermelles brillants.
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Brachychiton discolor
Malvàcies. Est d’Austràlia.

Arbre perenne, que assoleix els 10 metres d’altura. Fa el tronc 
recte i té l’escorça llisa. Copa més o menys piramidal. Fulles 
amb 5 – 7 lòbuls.  
Aplicació:

Espècie que es podria utilitzar per l’ornament de carrers i 
places, jugant amb les alineacions.

Fotografies ©Xavier Fàbregas

Floració:
Novembre - desembre. 
Flors petites i acampanades, de 
color rosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 10.
Necessitats hídriques: 
Baixes, tolera la sequera.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent.
Ús en jardineria: 
Interessant el port piramidal que 
adopta, i la seva floració.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
Als jardins de Mossèn Costa i 
Llobera.

Desenvolupament:
Arbre perenne que pot assolir els 
10 metres d’altura.

Origen:
Est d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes, tolera la sequera.

Color:
Fullatge de color verd fosc, i flors 
rosades.
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Brachychiton rupestris
Malvàcies. Est d’Austràlia.

Arbre semicaducifoli, d’uns 8 – 10 metres d’alt, amb una 
copa densa i globosa. Quant és un exemplar adult el tronc 
s’engronsa per la base i és llis i verdós. Fulles joves molt 
lobulades i linears. Fulles adultes enteres o lanceolades d’un 
color verd brillant.  
Aplicació:

Espècie que es podria utilitzar per l’ornament de carrers i 
places, jugant amb les alineacions. O bé com a exemplar aïllat 
en jardins.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floreix a la tardor amb una floració 
d’un color crema vermellós. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes
Insolació: 
Ple sol a semiombra.
Sòl: 
Espècie molt rústica en quant al 
sòl. Tolera tota mena de terrenys.
Ús en jardineria: 
Molt interessant el port globós 
que adopta.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el centre comercial SPLAU.

Desenvolupament:
Arbre semicaducifoli que pot 
assolir els 10 metres d’alt.

Origen:
Est d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Molt baixes, tolera la sequera.

Color:
Fullatge de color verd brillant, i 
flors color crema vermellós.
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Callistemon pallidus
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust perenne i compacte que assoleix els 3 metres d’alt per 
2 d’ample, amb fulles sempre alternes i enteres. L’aparença 
de la floració recorda un raspall neteja tubs.  
Aplicació:

Es pot utilitzar en massissos de plantes arbustives i talussos. 
També seria interessant la seva aplicació en marges de 
carreteres i autopistes. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
D’abril – maig. Floració de 
color blanc grogós. Les seves 
inflorescències són un conjunt de 
flors agrupades en forma d’espiga.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol a semiombra.
Sòl: 
Sòls tous i profunds, ben drenats, 
tolera llocs rocosos. Resistència a 
la salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
característica floració.
Multiplicació: 
Per llavor o esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust que pot arribar a fer 3 
metres d’alt per 2 metres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color verd clar  i 
floració de color blanc grogós.
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Callistemon viminalis ‘BETTER JOHN®’
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust perenne i compacte que assoleix els 1,2 metres d’alt 
per 90 centímetres d’ample, amb fulles sempre alternes 
i enteres. Es tracta d’un híbid que destaca pel seu ràpid 
establiment en el terreny i fulles de color verd grisenc.
Aplicació:

Es pot utilitzar en plantacions individuals o en petits grups. 
Ideal per formació de tanques i plantacions lineals.

Fotografies ©Superiors: Guillem Morral. Inferior: SMART GREENS

Floració:
Abril – maig. Floració vermell 
intensa. Inflorescències en aspiga.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Tolera la majoria de sòls.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
característica floració.
Multiplicació: 
Esqueix llenyós. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS

Desenvolupament:
Arbust que pot arribar a fer 1,2 
metres d’alt per 90 centímetres 
d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color verd grisenc, i 
floració de color vermell intens.



51

Callistemon viminalis ‘MACARTHUR®’
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust perenne i compacte que assoleix els 1,8 metres d’alt 
per 1,5 metres d’ample, amb fulles sempre alternes i enteres. 
És una nova varietat obtinguda a partir dels cultivars ‘Little 
John’ i ‘Captain Cock’. Floració millorada durant la primavera, 
i una ramificació densa i ordenada amb fulles de color verd 
brillant.
Aplicació:

Es pot utilitzar en plantacions individuals o en petits grups. 
Ideal per formació de tanques i tancaments vegetals.

Fotografies ©Guillem Morral 

Floració:
Primavera. Floració vermell 
intensa. Inflorescències en aspiga.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Tolera la majoria de sòls. 
Resistència a la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
característica floració.
Multiplicació: 
Esqueix llenyós. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS

Desenvolupament:
Arbust que pot arribar a fer 
1,8 metres d’alt per 1,5 metres 
d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color verd grisenc, i 
floració de color vermell intens.
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Callistemon viminalis ‘SliM™’
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust perenne i compacte que assoleix els 3 metres d’alt 
per 1,3 metres d’ample, amb fulles sempre alternes i enteres. 
Fulles de color verd brillant i floració molt abundosa.
Aplicació:

Es pot utilitzar en plantacions individuals o en llocs estrets 
amb  una bona insolació. Ideal per formació de tanques i 
tancaments vegetals.

Fotografies ©Superiors: Guillem Morral. Inferior: SMART GREENS

Floració:
Primavera. Floració de color 
vermell intens. Les seves 
inflorescències són un conjunt de 
flors agrupades en forma d’espiga.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Tolera la majoria de sòls. 
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
característica floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS

Desenvolupament:
Arbust que pot arribar a fer 
3 metres d’alt per 1,3 metres 
d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color verd brillant, i 
floració de color vermell intens.
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Callitris preissii
Cupressàcies. Est i Sud d’Austràlia.

Conífera perenne d’aspecte columnar que pot arribar als 20 
metres d’alçada. Fulles en forma de bràctees d’uns 2 mm de 
llarg d’un color verd – glauc.
Aplicació:

En parcs i jardins, com a exemplars aïllats o formant 
agrupacions. Podria ser útil per fer tanques, mitjanes, 
paravents o en avingudes .

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floreix a la primavera amb 
una floració poc interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent al tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Port molt interessant, que el fa 
ideal com a alternativa al xiprer.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Conifera que pot arribar als 20 
metres d’alçada.

Origen:
Est i Sud d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color verd - glauc, i 
floració poc interessant de color 
ataronjat.
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Ceanothus griseus var. Horizontalis
Ramnàcies. Costa de Califòrnia.

Arbust perenne que assoleix el metre d’alt i els 2 metres 
d’ample. Fulles simples de color verd fosc brillant per l’anvers 
i més pàl·lides i una mica piloses pel revers.
Aplicació:

Possible ubicació en rocalles i en agrupacions d’arbustos.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Color blau molt intens. 
Flors molt petites, però agrupades 
en inflorescències.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Terreny ben drenat.
Ús en jardineria: 
Planta que cobreix molt bé el 
terreny.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
80%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot assolir 1 
metres d’alt per 2 metres d’ample.

Origen:
Costa de Califòrnia

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades

Color:
Fullatge de color verd fosc brillant, 
i floració de color blau molt 
intens..
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Calocephalus brownii ‘SilvER CUSHiON’
Asteràcies. Austràlia.

Arbust persistent que pot assolir 1,20 metres d’alt per 90 
centímetres d’ample. Fullatge de color blanc platejat. Fulles 
abellutades i petites.
Aplicació:

En parcs i jardins, com a exemplars aïllats o formant  
agrupacions. Podria ser útil per cobrir rocalles o el propi sòl.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera - estiu. Floreix amb uns 
botons de color groc.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol, ben drenat. Tolera la 
proximitat del mar.
Ús en jardineria: 
Coloració molt interessant.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
60%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
Jardí exposició d’SMART GREENS

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot 
assolir 1,20 metres d’alt per 90 
centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fullatge de color blanc platejat, i 
floració de color groc.
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Centaurea cv. Colchester White
Compostes. Cultivar, Regió mediterrània.

Planta que pot assolir dels 15 als 50 centímetres d’alt i 30 
centímetres d’ample ramificada des de la base. Les fulles són 
alternes, lobulades amb lòbuls també dividits. Interessant 
pel seu fullatge de color verd – blanquinós. Floració poc 
interessant. 
Aplicació:

Com a planta entapissant, en vorades, en massissos, rocalles 
i talussos. I també per a formar masses grisoses molt 
ornamentals i contrastants degut al color gris del fullatge.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Poc interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol. Tolera una lleugera ombra.
Sòl: 
Qualsevol terreny, tolera la 
proximitat del mar.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i el seu 
fullatge grisós.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta que pot assolir dels 15 
als 50 centímetres d’alt i 30 
centímetres d’ample

Origen:
És un cultivar de la regió 
mediterrània.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fullatge de color verd blanquinós, 
i floració poc interessant.
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Cerastium tomentosum
Cariofil·làcies. Europa, Alps italians.

Planta perenne, d’uns 15 cm d’alt per 70 d’amplada. Les fulles 
són petites, estretes i pubescents, d’un color gris argentat 
molt vistós, que es pot tornar ben blanc a l’estiu.  
Aplicació:

En jardineria de baix manteniment, és útil en rocalles 
relativament seques, assolellades i com a entapissant. 
Possible aplicació en massissos d’arbustives. 

Fotografies ©Xavier Fàbregas

Floració:
Floració blanca estrellada durant 
la primavera. Abundant i vistosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 4.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
ple sol.
Sòl: 
Qualsevol tipus de sòl mentre 
estigui ben drenat. Pot inclús viure 
en sols pobres. 
Ús en jardineria: 
Planta entapissant que forma 
recobriments molt densos, 
floració també interessant.
Multiplicació: 
Per esqueix o bé per llavor. 
Exemplars a Catalunya: 
En el jardí homenatge a Joan 
Passi, Sant Andreu de Llavaneres.

Desenvolupament:
Planta perenne, d’uns 15 
centímetres d’alt per 70  
centímetres d’amplada.

Origen:
Europa, Alps italians

Necessitats hídriques:
Baixes. No tolera un excés 
d’humitat continuat.

Color:
Fullatge de color gris argentat i 
floració blanca.
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Cestrum parqui
Solanàcies. Sud - Amèrica.

Arbust perennifoli que pot arribar als 4 metres d’alt. Les 
fulles, que fan una olor desagradable, són lanceolades, d’un 
color verd fosc per l’anvers i de color verd clar pel revers.  
Aplicació:

En restauracions ambientals. En parcs i jardins públics en 
llocs poc accessibles ja que fa una olor desagradable. Poc 
aconsellable per a jardins privats petits. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Maig - octubre; color groc cremós. 
Creixen als extrems de les tiges 
en forma d’inflorescències.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Qualsevol tipus de sòl mentre 
estigui ben drenat. 
Ús en jardineria: 
Planta interessant pel port 
arbustiu.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix 
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet de 
Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que pot arribar 
als 4 metres d’alt.

Origen:
Sud - Amèrica.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fullatge de color verd fosc per 
l’anvers i de color verd clar pel 
revers. Flors de color groc cremós.
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Cistus creticus
Cistàcies. Regió mediterrània oriental.

Arbust persistent que assoleix 1,20 metres d’alt per 1,20 
d’ample. Té les branques blanquinoses degut a l’abundància 
de pèls. Fulles ovals, amb el marge a vegades lleugerament 
ondulat, piloses per ambdues cares. 
Aplicació:

En agrupacions de plantes arbustives i rocalles.   

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Molt vistosa d’un color 
rosa malva.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8. 
Necessitats hídriques: 
De molt baixes a baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Calcaris i ben drenants. Però creix 
en tot tipus de sòls. 
Ús en jardineria: 
Interessant en jardineria de baix 
manteniment pel seu port i la seva 
floració.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix 
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust persistent que assoleix 
1,20 metres d’alt per 1,20 metres 
d’ample

Origen:
Regió mediterrània oriental.

Necessitats hídriques:
De molt baixes a baixes.

Color:
Fullatge de color verd pàlid. Flors 
de color rosa malva.
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Coleonema pulchellum
Rutàcies. Sud-àfrica, Província del Cap.

Arbust de fulla perenne que pot arribar als 2 metres d’alt i als 
1,20 metres d’ample. Fulles en forma d’agulla 5 vegades més 
llargues que amples. Resistent al vent. 
Aplicació:

Pot ser utilitzada com a planta aïllada o en grups, per formar 
una tanca o vora informal, o bé col•locant-les en grups per 
formar conjunts homogenis. També seria interessant la 
aplicació en rocalles.   

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Febrer - maig. Flors roses petites 
als terminals de les branques.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol però requereix que sigui 
un sòl ben drenat.
Ús en jardineria: 
Interessant per la seva floració i 
el seu port arbustiu. Apart del seu 
fullatge dens.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que pot arribar 
als 2 metres d’alt per 1,20 metres 
d’ample. 

Origen:
Sud-Àfrica, província del Cap.

Necessitats hídriques:
Baixes, molt resistent a la 
sequedat.

Color:
Fullatge de color verd brillant. 
Flors de color rosa.
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Convolvulus cneorum
Convolvulàcies. Itàlia i Nord d’Àfrica.

Arbust perenne, que assoleix els 50 centímetres d’alt per 70 
– 80 d’ample. D’aspecte arrodonit, amb les fulles lanceolades 
de color verd platejat degut als nombrosos pèls grisencs que 
les cobreixen. 
Aplicació:

Pot plantar-se sola o combinada amb altres espècies 
entapissats per a formar recobriments del sòl. També en 
rocalles.   

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Abril - juny,  acampanada. Blanca.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Sol
Sòl: 
Ben drenats. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Port entapissant arbustiu, 
coloració fulles, abundància de 
flors.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
90%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix 
els 50 centímetres d’alt per 80 
centímetres d’ample. 

Origen:
Itàlia i Nord d’Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fullatge de color verd platejat . 
Flors de color blanc.
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Dianella caerulea ‘CASSA BlUE®’
Xantorreàcies. Austràlia.

Planta perenne, que assoleix els 50 centímetres d’alt per 40 
d’ample. Creixement en forma de mata compacta amb fulles 
allargades de color verd blavós i amb una floració abundant. 
Aplicació:

Planta amb una alta rusticitat i forma de creixement ideal 
per al disseny de zones públiques: vials, parterres baixos, 
mitjaneres, etc. La seva coloració blavosa contrasta en 
qualsevol jardí o paisatge urbà.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Amb flors de color liala.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Pot creixer en sòls àrids. Ben 
drenats. Resistència a la salinitat i 
la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port amb 
fulles lineals d’un color blavós.
Multiplicació: 
Per divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que assoleix 
els 50 centímetres d’alt per 40 
centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fullatge de color verd blavós . 
Flors de color lila.
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Dianella caerulea ‘liTTlE JESS®’
Xantorreàcies. Austràlia.

Planta perenne, que assoleix els 40 centímetres d’alt per 40 
d’ample. Creixement en forma de mata compacta amb fulles 
allargades de color verd i amb una floració abundant. 
Aplicació:

Creació de parterres baixos i plantacions linears tant en 
jardineria pública com privada. Especialment recomanada 
per a controlar l’erosió del terreny en talussos.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Amb flors de color lila.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 10
Necessitats hídriques: 
Baixes o moderades.
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Pot creixer en sòls àrids.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port amb 
fulles lineals i la seva floració.
Multiplicació: 
Per divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que assoleix 
els 40 centímetres d’alt per 40 
centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes. Encara que pot viure en 
condicions més humides i fredes.

Color:
Fullatge de color verd . Flors de 
color lila.
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Dianella revoluta ‘liTTlE REv®’
Xantorreàcies. Austràlia.

Planta perenne, que assoleix els 30 - 40 centímetres d’alt per 
30 - 40 d’ample. Creixement en forma de mata compacta amb 
fulles allargades de color gris blavós de gran contrast, i un 
creixement vertical en forma de petites mates.
Aplicació:

La seva arquitectura i el seu fullatge de gran contrast 
cromàtic suggereixen plantacions en grups per a contrastar 
en el paisatge o en combinació amb altres varietats de tons 
mes verdosos. Utilitzable en talussos.

Fotografies ©Superiors: SMART GREENS. Inferior: Guillem Morral

Floració:
Primavera. Amb flors de color liala.
Resistència al fred: 
zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol o semi ombra.
Sòl: 
Pot creixer en sòls àrids.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port amb 
fulles lineals i la seva floració.
Multiplicació: 
Per divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que assoleix els 30 
- 40 centímetres d’alt per 30 - 40 
centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes. 

Color:
Fullatge de color gris blavós . Flors 
de color Lila.
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Dianella tasmanica ‘DESTiNy®’
Xantorreàcies. Austràlia.

Planta herbàcia perenne, que assoleix els 35 centímetres 
d’alt per 35 d’ample. Creixement en forma de mata compacta 
amb fulles allargades variegades de color verd clar i blanc.
Aplicació:

En plantacions en grups per a contrastar en el paisatge. 
Utilitzable també en contenidors per a terrasses. O bé jugant 
amb el contrast de les seves fulles més blanquinoses amb 
altres plantes de tonalitats de verd més fosques.

Fotografies ©Superior dreta: Guillem Morral. Resta: SMART GREENS

Floració:
Poc interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol o semiombra.
Sòl: 
Pot creixer en sòls àrids. Bon 
drenatge.
Ús en jardineria: 
Interessant pel color variegat de 
les seves fulles. 
Multiplicació: 
Per divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que assoleix 
els 35 centímetres d’alt per 35 
centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes. 

Color:
Fullatge de color verd clar i blanc . 
Flors poc interessants.
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Dianthus anatolicus
Cariofil·làcies. Oest d’Àsia.

Planta herbàcia perenne que pot arribar als 35 centímetres 
d’alt per 25 d’ample, en forma de catifa. Fulles i tiges 
espessos i atapeïts, fulles oposades, linears i simples, d’un 
color verd – glauc.
Aplicació:

Molt interessant en rocalles, en sòls pedregosos i com a 
entapissant, en jardins de baix manteniment i en parterres.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Abril – maig. Floració blanca – 
rosada
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 6.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Tolera tot tipus de sòl. Sols ben 
drenats.
Ús en jardineria: 
Tant el port que té en forma de 
coixinet, com la seva floració. 
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta herbàcia perenne que pot 
arribar als 35 centímetres d’alt per 
25 centímetres d’ample.

Origen:
Oest d’Àsia.

Necessitats hídriques:
Baixes. 

Color:
Fullatge de color verd glauc . Flors 
de color blanc - rosat.
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Dodonaea viscosa ‘DWARf’
Sapindàcies. Austràlia.

Arbust perennifoli que pot arribar als 3 metres. Fulles de 
color púrpura molt intens, simples i de linears-lanceolades a 
oblong-lanceolades.
Aplicació:

Molt interessant la seva utilització com a element aïllat en 
jardins, donant un toc de color púrpura molt intens, que pot 
contrastar molt bé. També útil per a fer tanques baixes.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Flors blanc cremoses.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Sòls fèrtils i profunds. Ben 
drenats, no soporta entollaments.
Ús en jardineria: 
Interessant principalment per 
la coloració del seu fullatge.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
30%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que pot arribar 
a mesurar 5 metres d’altura.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes. 

Color:
Fullatge de color púrpura molt 
intens . Flors de color blanc - 
cremós.
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Dodonaea viscosa ssp. Spatulata
Sapindàcies. Austràlia meridional.

Arbust perenne que arriba als 3 metres d’alçada, de fulles 
simples i el·líptiques, disposades de manera alterna.
Aplicació:

Interessant per a plantacions a les vores de carreteres. 
També seria útil en la fixació de talussos pobres i secs. O bé 
en jardins de baix manteniment en agrupacions de plantes 
arbustives.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Flors groc - verdós.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes - baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Aguanta tot tipus de sòl. Sòls ben 
drenats.
Ús en jardineria: 
Arbust interessant pel seu port i 
les seves alta resistència.
Multiplicació: 
Llavor. Supervivència: 30%. 
Substrat: Turba + fibra de coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que pot arribar 
a mesurar 3 metres d’altura.

Origen:
Austràlia meridional.

Necessitats hídriques:
De molt baixes a baixes, resisteix 
molt bé la sequera.

Color:
Fullatge de color verd intens . 
Flors de color groc - verdós.
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Drosanthemum sp.
Aizoàcies. Província del Cap, Sud-Àfrica-

Planta suculenta, perenne. Fulles carnoses i cilíndriques. És 
una planta entapissant, que va cobrint el terreny. Floració 
molt exuberant. Si la planta està a ple sol, tota la mata queda 
coberta de flors.
Aplicació:

Com a planta entapissant, gràcies a la seva ràpida propagació 
cobreix grans superfícies de terreny amb molt poc temps, no 
trepitjable. També és interessant la seva aplicació en rocalles 
o llocs on la planta pugui penjar. O bé en cobertes vegetals.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Primavera. Solitàries, molt 
exuberant, de color lila intens. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes 
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Secs, àrids i pobres.Ben drenats. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Planta entapissant i intensa 
floració durant la primavera.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta suculenta que pot fer uns 
15 centímetres d’alt, i que pot 
tenir ramificacions de fins a 1,5 
metres.

Origen:
Província del Cap, Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes, no tolera els 
entollaments.

Color:
Fullatge de color verd. Flors de 
color lila molt intens.
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Dymondia margaretae
Asteràcies. Sud-Àfrica.

Planta herbàcia prostrada, de com a molt 5 cm d’altura. 
Fulles persistents, disposades en roseta de color verd fosc, 
amb el revers argentat.
Aplicació:

En llocs on es necessiti un recobriment dens del sòl i amb una 
qualitat estètica elevada, però en superfícies no massa grans, 
ja que té un creixement lent. Apta també per rocalles. Admet 
un cert trepig, però moderat.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Flors en capítols radiats de 
color groc durant la primavera.  
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent.
Ús en jardineria: 
Interessant tant pel port com per 
l’aparell foliar i la floració.
Multiplicació: 
Divisió de mata. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta herbàcia prostrada, de com 
a molt 5 centimetres d’altura

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes, tolera l’entollament.

Color:
Fullatge de color verd fosc amb 
el revers argentat. Flors de color 
groc.
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Ebenus cretica
Fabàcies. Regió mediterrània Oriental. Creta.

És un arbust perenne de fins a 1 m d’alçada, amb fulles 
pubescents compostes. És una planta adaptada a créixer en 
penya-segats.
Aplicació:

Ideal per a rocalles i talussos, i en agrupacions de plantes 
arbustives, donant un toc de color rosa – vermellós molt 
ornamental. 

Fotografies ©Xavier Fabregas

Floració:
Roses vermelloses en raïms, 
floreix d’abril a juny.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes - baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Alcalins, tot i que tolera qualsevol 
tipus de sòl. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant tant el port arbustiu 
com la floració.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne de fins a 1 m 
d’alçada

Origen:
Regió mediterrània Oriental. Creta.

Necessitats hídriques:
De molt baixes a baixes.

Color:
Fullatge de color verd pàlid. Flors 
de color rosa vermellós.



72

Echium candicans
Boraginàcies. Madeira.

Arbust herbaci perenne que assoleix 1.5 metres d’alt per 1.5 
metres d’ample. Fulles piloses i grisenques. Les seves flors 
són d’un color blau safir molt espectacular.
Aplicació:

Es convenient plantar-la en grups per tal d’aconseguir un 
major efecte ornamental. També és una planta molt adient de 
talussos i rocalles, o bé en jardins molt propers al mar, ja que 
és molt tolerant a la salinitat.

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Abril - juliol. Color blau safir.Flors 
al voltant d’un con allargat.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Qualsevol, terreny ben drenat. 
Resistent a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Floració molt interessant durant la 
primavera.
Multiplicació: 
Llavor. Supervivència: 80%. 
Substrat: Turba + fibra de coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust herbaci perenne que 
assoleix 1.5 metres d’alt per 1.5 
metres d’ample. 

Origen:
Madeira.

Necessitats hídriques:
Molt baixes, no tolera els 
entollaments.

Color:
Fullatge de color verd grisenc. 
Flors de color blau safir.
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Elaeagnus x reflexa
Eleagnàcies. Japó.

Arbust de fulla perenne de fins 5 m d’alçada i 5 m d’amplada. 
Les fulles són el·líptiques, de color verd amb esquames 
platejades. Amb l’edat les fulles a l’anvers es fan verd 
fosques, però continuen platejades al revers.
Aplicació:

Molt útil en jardins secs una vegada s’ha implantat. Molt 
interessant en mitjanes i bordures, fins les que precisen 
retall. Molt apta en zones ventoses. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floració insignificant a la tardor, 
amb unes flors blanques.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 7.
Necessitats hídriques: 
Baixes – moderades.
Insolació: 
Sol – semi ombra – ombra.
Sòl: 
 Àcid, neutre o bàsic. Sòls pobres. 
Sorrencs i argilosos. Resistència a 
la salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Planta amb un port i uns colors 
molt interessants.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet de 
Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust de fulla perenne de fins 
5 metres d’alçada i 5 metres 
d’amplada.

Origen:
Japó.

Necessitats hídriques:
Baixes – moderades.

Color:
Fullatge de color verd per l’anvers 
i platejades pel revers. Flors de 
color blanc.
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Enchylaena tomentosa
Quenopodiàcies. Austràlia.

Petit arbust de fulla perenne, que pot arribar a mesurar 1 
metre d’alçada. Fulles cilíndriques semi - suculentes, estan 
cobertes de pèls blancs fins, donant-li a la planta un aspecte 
gris molt atractiu.
Aplicació:

En els jardins de baix manteniment es pot utilitzar en 
agrupacions de plantes arbustives i rocalles. A part de 
restauracions d’ambients marins, ja que sobreviu en les 
dunes. 

Fotografies ©Guillem Morral

Floració:
Floració a la primavera poc 
significativa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Prefereix sol, tot i que tolera la 
semiombra.
Sòl: 
Pobres, tot i que tolera qualsevol 
terreny. Resistència a la salinitat i 
la brisa marina. 
Ús en jardineria: 
Port arbustiu i fructificació molt 
interessants.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust de fulla perenne, que 
pot arribar a mesurar 1 metre 
d’alçada.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fullatge de color verd - gris. 
Floració poc significativa. És 
més interessant el fruit de color 
vermell quant és madur, passant 
pel verd i el groc. 
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Ephedra distachya
Efedràcies. Sud d’Europa.

Arbust de fins a 1 metre d’atura per 2 d’ample. Fulles 
escamoses i petites. Planta molt ramificada i compacta, amb 
les branques erectes, d’un color verd viu.
Aplicació:

En talussos secs, pedregosos i pobres, zones relativament 
salinitzades. Molt útil en jardineria de baix manteniment pels 
seus requeriments mínims i el seu aspecte ornamental i en 
zones seques o prop del mar.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració a la primavera poc 
significativa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 7.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes
Insolació: 
Sol
Sòl: 
Tolera terrenys guixencs, i també 
pobres en matèria orgànica i 
pobres en nutrients. 
Ús en jardineria: 
Molt interessant pel seu 
port compacte i la seva alta 
resistència.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Blanes.

Desenvolupament:
Arbust de fins a 1 metre d’atura 
per 2 metres d’ample.

Origen:
Sud d’Europa.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fullatge de color verd viu. Floració 
groga poc interessant, ho és més 
la fructificació, amb uns aquenis 
de color vermell.
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Eremophila glabra
Myoporàcies. Sud d’Austràlia.

Arbust perenne de fins a 2 metres d’alçada. Fulles alternes 
d’un color verd – blanquinós i una mica pubescents.
Aplicació:

En masses d’arbustives, també seria útil en la fixació de 
talussos pobres i secs. A part de la seva possible aplicació en 
jardins de baix manteniment jugant amb el contrast del seu 
color.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Flors solitàries, tubulars. Floreix a 
la primavera. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
De ple sol a semiombra.
Sòl: 
Indiferent, però que sigui ben 
drenat. 
Ús en jardineria: 
Interessant per la coloració de les 
seves fulles, el seu port i la seva 
floració.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne de fins a 2 metres 
d’alçada.

Origen:
Sud d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fullatge de color verd – 
blanquinós. Flors de vermelles fins 
a grogues passant per  taronges. 
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Eriocephalus africanus
Asteràcies. Província del Cap, Sud-Àfrica.

Arbust perenne i compacte, que assoleix 1 metre d’alt per 1 
metre d’ample. Fulles d’un color platejat mate en forma de 
petita agulla.
Aplicació:

En parterres d’aromàtiques, massissos de plantes arbustives, 
vorades i fixació de talussos.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Hivern, floració blanca. Fruit 
recobert amb una mena de cotó.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Sols drenats. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina. 
Ús en jardineria: 
Interessant pel port arbustiu, per 
la floració i la fructificació.
 Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne, que assoleix 1 
metre d’alt per 1 metre d’ample.

Origen:
Província del Cap.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles d’un color platejat mate. 
Floració blanca.
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Erysimum bicolor
Crucíferes. Illes canàries.

Arbust en forma de coixinet de fins a 1 metre d’alçada per 1 
metre d’ample. Amb fulles lanceolades i una mica dentades.
Aplicació:

En vores de camins i en rocalles, o bé en massissos de 
plantes arbustives a les primeres línies, en jardins de baix 
manteniment.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració molt impressionant amb 
colors de blancs a liles intensos. 
Floreix a la primavera.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
A ple sol o a semiombra.
Sòl: 
Requereix terrenys rics i ben 
drenats.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port en 
coixinet i per la seva floració.
 Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust en forma de coixinet de 
fins a 1 metre d’alçada per 1 metre 
d’ample

Origen:
Illes Canàries.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles d’un color verd mate. 
Floració amb colors de blancs a 
liles intensos.
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Erythrina lysistemon
Fabàcies. Sud-Àfrica.

Arbre caduc que assoleix els 12metres d’altura, té espines 
per les branques. Les seves fulles són compostes amb 3 
folíols molt amples.
Aplicació:

Arbre excel•lent per a parcs i jardins de ciutats, ja que dóna 
un toc de color poc vist en ciutats. Plantable també en jardins 
particulars com a exemplar aïllat. 

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Hivern - primavera. Creix agrupada 
en raïms. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Sòls fèrtils, solts i ben drenats. Tot 
i que tolera qualsevol tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Arbre molt interessant per 
l’excel·lent floració que té. 
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En els Jardins de Mossèn Costa i 
Llobera.

Desenvolupament:
Arbre caduc que assoleix els 
12metres d’altura.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades. Agraeix 
algun reg durant l’estiu. 

Color:
Fulles d’un color verd. Floració de 
color escarlata.
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Eucalyptus eximia cv. Nana
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust de fulla perenne, que assoleix 1 metre d’alçada 
aproximadament. Fulles alternes, que quant són joves tenen 
una tonalitat vermellosa. 
Aplicació:

Interessant per a plantacions a les vores de carreteres. Se’n 
poden fer tanques o mitjanes. A part de la seva possible 
aplicació en jardins de baix manteniment jugant amb el 
contrast del seu color durant la primavera.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Floració de color groc 
daurat. Dura molt poc.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Tolera qualsevol tipus de sòl. 
Ús en jardineria: 
Eucaliptus amb un port i uns 
colors molt interessants.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust de fulla perenne, que 
assoleix 1 metre d’alçada.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles joves de tonalitats 
vermelloses. Floració de color groc 
daurat.
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Eucalyptus torquata
Mirtàcies. Oest d’Austràlia.

Arbre perenne i de dimensions petites, que arriba als 10 
metres d’altura, fulles lanceolades de color verd grisós mate.  
Aplicació:

Arbre ideal per a parcs públics o plaçes, ja que el seu port 
no és gaire gran, també és interessant la seva aplicació en 
jardins privats de dimensions no gaire grans, i que tinguin 
requeriments hídrics baixos.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Botons florals 
cilíndrics.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Qualsevol tipus de sòl ben drenat. 
També tolera sòls pedregosos.
Ús en jardineria: 
Arbre interessant pel seu port, la 
seva floració i la seva fragància.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbre perenne i de dimensions 
petites, que arriba als 10 metres 
d’altura.

Origen:
Oest d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd grisós mate. 
Floració de color vermellós tirant 
a rosat.
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felicia filifolia
Asteràcies. Sud-Àfrica.

Arbust perenne que assoleix el mig metre d’alt per 1 metre 
d’ample, fulles estretes i agrupades al llarg de les branques.  
Aplicació:

En vores de camins i en rocalles, o bé en massissos de 
plantes arbustives en jardins de baix manteniment.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floreix de març a abril, amb una 
floració de color blanc lilós. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port arbustiu 
baix i per la seva floració.
Multiplicació: 
Llavor. Supervivència: 90%. 
Substrat: Turba + fibra de coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix 0,5 
metres d’alt per 1 metre d’ample.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd brillant. 
Floració de color blanc - lilos.
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frankenia laevis
Franqueniàcies. En diferents punts del litoral mediterrani.

Planta persistent entapissant amb una alçada d’uns  4 cm i 
una amplada de 50 cm o més. Molt ramificada, estolonífera, 
de color verd fosc. Forma tapissos molt densos. El fullam 
pren coloracions vermelloses i violàcies molt decoratives a 
l’hivern.  
Aplicació:

Molt útil com a entapissant en jardins de baix manteniment, 
en llocs que poden estar sotmesos a un trepig moderat, 
però no freqüent. Molt apta també en rocalles a ple sol i en 
jardineria a prop del mar.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Floració molt petita de 
color rosa intens.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 7.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Pedregosos. Tolera 
salinització edàfica, sòls pobres 
en nutrients i matèria orgànica.
Ús en jardineria: 
Interessant pel port entapissant 
com a substitutiva de gespes.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
Jardins de Mossèn Costa i Llobera.

Desenvolupament:
Planta persistent entapissant amb 
una alçada d’uns  4 centímetres 
i una amplada de 50 centímetres 
o més. 

Origen:
En diferents punts del litoral 
mediterrani.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd fosc. Floració de 
color rosa intens.
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Gaura lindheimeri
Onagràcies. Amèrica del Nord (Louisiana, Texas).

Planta herbàcia amb fulles basals persistents, verdes, 
puntejades de taques púrpures. Amb una alçada d’1 metre i 
una amplada de 70 centímetres. Forma abundants branques 
fines, erectes on es produeix la floració.   
Aplicació:

Apta per a fer massissos de flors i en rocalles. Pot disposar-
se també en zones assolellades dels jardins.

Fotografies © Xavier Fàbregas

Floració:
Primavera - estiu. Individualment 
les flors són de poca durada, però 
conjuntament és prolongada.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 6.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Bon drenatge. 
Pedregosos i pobres.
Ús en jardineria: 
Interessant per la prolongada 
floració.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
Jardí homenatge a Joan Passi, 
Sant Andreu de Llavaneres.

Desenvolupament:
Planta herbàcia amb una alçada 
d’1 metre i una amplada de 70 
centímetres. 

Origen:
Amèrica del Nord (Louisiana, 
Texas).

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles color verd fosc. Floració de 
color blanc-rosat.
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Gazania longiscapa
Compostes. Sud-Àfrica.

Planta perenne procumbent rizomatosa que forma catifes de 
múltiples rosetes de fulles basals.   
Aplicació:

Molt apta com a entapissant per a formar denses catifes que 
quedaran florides a l’estiu, en sòls pedregosos i graves, i en 
rocalles. Apta per a parterres i bordures.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració de color groc durant la 
primavera estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 5.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Pedregosos. Ben 
drenants. Prefereix sòls sorrencs.
Ús en jardineria: 
interessant degut a la seva 
floració molt ornamental.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta perenne procumbent d’uns 
5 - 10 centímetres d’alt. Es va 
extenent en amplada ja que és 
rizomatosa.

Origen:
Sud-Africa.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd blanquinós. 
Floració de color groc.
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Gazania ‘SUNSTOpERS lEMON’
Compostes. Sud-Àfrica.

Planta perenne procumbent rizomatosa que forma catifes de 
múltiples rosetes de fulles basals.   
Aplicació:

Molt apta com a entapissant per a formar denses catifes que 
quedaran florides a l’estiu, en sòls pedregosos i graves, i en 
rocalles. Apta per a parterres i bordures.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració de color groc durant la 
primavera estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 5.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Pedregosos. Ben 
drenants. Prefereix sòls sorrencs.
Ús en jardineria: 
Interessant degut a la seva 
floració molt ornamental.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne procumbent 
d’uns 20 centímetres d’alt. Per 60 
centímetres d’ample.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd blanquinós. 
Floració de color groc.
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Gazania ‘SUNSTOpERS ORANGE’
Compostes. Sud-Àfrica.

Planta perenne procumbent rizomatosa que forma catifes de 
múltiples rosetes de fulles basals.   
Aplicació:

Molt apta com a entapissant per a formar denses catifes que 
quedaran florides a l’estiu, en sòls pedregosos i graves, i en 
rocalles. Apta per a parterres i bordures.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració de color tronja durant la 
primavera estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 5.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Pedregosos. Ben 
drenants. Prefereix sòls sorrencs.
Ús en jardineria: 
interessant degut a la seva 
floració molt ornamental.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne procumbent 
d’uns 20 centímetres d’alt. Per 60 
centímetres d’ample.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd blanquinós. 
Floració de color tronja.
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Genista linifolia
Lleguminoses. Regió mediterrània.

Arbust persistent, de 1,5 metres d’alt per 1,5 metres d’ample. 
Folíols gairebé lineals, amb els marges revoluts, coriacis.   
Aplicació:

Molt útil en jardineria de baix manteniment a prop de la 
costa. Apta també per a formar tanques o mitjanes, en zones 
seques i assolellades.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Floració molt 
abundant; forma inflorescències 
terminals compactes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent. Ben drenants. Pobres.
Ús en jardineria: 
Port molt compacte i interessant, 
a part de la floració abundant. 
Multiplicació: 
Per llavor i per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
No se’n coneixen exemplars.

Desenvolupament:
Arbust persistent, de 1,5 metres 
d’alt per 1,5 metres d’ample.

Origen:
Regió mediterrània.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd Clar. Floració de 
color groc.
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Grevillea cv. Clearview David
Proteàcies. G.rosmarinifolia x G. Lavandulacea (Austràlia).

Arbust perenne que assoleix els 2 metres d’alt per 1,50 
metres d’ample. Fulles en forma d’agulla de color verd intens.
Aplicació:

Molt útil en jardineria de baix manteniment, tant per formar 
masses arbustives com per fer tanques o mitjanes. Molt apte 
també per a jardineria prop del mar.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració vermella mol peculiar de 
gener a juny.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
A ple sol.
Sòl: 
Tolera tot tipus de sòl. Resistència 
a la salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
De gran interès en jardineria per la 
seva floració.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
en el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 
2 metres d’alt per 1,50 metres 
d’ample.

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles color verd intens. Floració 
de color vermell.



90

Grevillea johnsonii
Proteàcies. Est d’Austràlia.

Arbust perenne que assoleix els 3 metres d’alt per 3 metres 
d’ample. Fulles en forma d’agulla llarga de color verd.
Aplicació:

Molt útil en jardineria de baix manteniment, tant per formar 
masses arbustives com per fer tanques o mitjanes. 

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
De març a juny amb una floració 
de color rosa vermellós.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Tolera tot tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
De gran interès per la seva floració 
a principis de primavera.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
30%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
en el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 3 
metres d’alt per 3 metres d’ample.

Origen:
Est d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles color verd. Floració de color 
rosa - vermellós.
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Hakea laurina
Proteàcies. Sud-oest d’Austràlia.

Arbust perenne gran de 3,5 metres d’alt per 2 d’ample. Amb 
fulles simples i lleugerament verd blavoses. Les fulles varien 
de mida depenent de la zona de la planta.
Aplicació:

Arbust interessant per aplicar en parcs i jardins de climes 
mediterranis de grans dimensions, ja que ocupa molt d’espai. 

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floreix des de finals d’abril a 
principis de setembre. Amb 
una flor cilíndrica vermellosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Tolera tot tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Arbust gran interessant pel seu 
port i la seva floració.
Multiplicació: 
Llavor. Supervivència: 60%. 
Substrat: Turba + fibra de coco.
Exemplars a Catalunya: 
en el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne, de 3,5 metres 
d’alt per 2 metres d’ample

Origen:
Sud-oest d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Molt baixes

Color:
Fulles color verd blavoses. 
Floració de color vermellós.
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Hardenbergia violacea
Lleguminoses. Sud-est d’Austràlia.

Enfiladissa perenne amb fulles oblongues i simples. És una 
enfiladissa moderadament vigorosa tot i poder viure en 
terrenys pobres. Les fulles són de color verd fosc brillant amb 
venes prominents.
Aplicació:

Molt apta per a recobriment de parets, murs, gelosies o 
tanques que disposin d’un suport al qual sostenir-se. També 
és útil com a planta per a penjar en forma de cascada sobre 
els murs. 

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Flors de color rosat - porpra 
durant la primavera en raïms 
axil·lars.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Des de sol a semiombra.
Sòl: 
Qualsevol terreny però que dreni 
bé.
Ús en jardineria: 
Molt interessant al ser una 
enfiladissa molt resistent i amb 
molta floració.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Enfiladissa perenne amb tiges de 
fins a 1,5 metres de llarg.

Origen:
Sud-est d’Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles color verd fosc. Floració de 
color rosat - porpra.
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Helichrysum crispum
Asteràcies. Oest de província del Cap, Sud-Àfrica.

Arbust persistent, d’uns 60 centímetres d’alt per 2 metres 
d’ample. Fulles de color verd grisenc i tiges cobertes de pèls 
llanosos de color blanc.
Aplicació:

En restauracions ambientals en els roquissars litorals, en 
garrigues seques i en talussos àrids i degradats. En jardineria 
de baix manteniment en agrupacions d’arbustives en els llocs 
secs i assolellats o en rocalles. 

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera –estiu. Petites, de color 
groc, sense pètals, agrupades en 
capítols als extrems de les tiges. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Planta molt interessant pel seu 
port baix i el color del seu fullatge
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
90%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust persistent, d’uns 60 
centímetres d’alt per 2 metres 
d’ample

Origen:
Oest de província del Cap.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles color verd grisenc . Floració 
de color groc.
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Helichrysum cymosum
Asteràcies. Sud-Àfrica.

Planta reptant perenne de 15 centímetres d’alt per 60 
centímetres d’ample. Planta prostrada, molt ramificada, 
formant catifes extenses. Fulles simple de color gris platejat.
Aplicació:

Per fer recobriments del sòl, en vorades, rocalles o talussos 
en jardins de baix manteniment o en jardins vora del mar.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Maig - juny. Groga. Rames 
floríferes erectes, de fins a 10 cm 
d’alçada. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
A ple sol
Sòl: 
Ben drenats. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Color platejat de les fulles, floració 
abundant, port entapissant.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
90%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta reptant perenne de 
15 centímetres d’alt per 60 
centímetres d’ample.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles color gris platejat . Floració 
de color groc.
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Helichrysum petiolare
Asteràcies. Província del Cap, Sud-Àfrica.

Arbust perenne de 60 centímetres d’alt per 1,8 metres 
d’ample aproximadament. Amb un fullatge de color gris i tiges 
cobertes de pels blancs semblants a una teranyina. 
Aplicació:

En restauracions ambientals en els roquissars, en garrigues 
seques i en talussos àrids i degradats. En jardineria de baix 
manteniment en agrupacions d’arbustives en els llocs secs i 
assolellats o en rocalles.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Floració no interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent.
Ús en jardineria: 
Planta molt interessant pel seu 
port baix i el color del seu fullatge.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
90%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne de 60 centímetres 
d’alt per 1,8 metres d’ample.

Origen:
Província del Cap, Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color gris. Floració poc 
interessant.
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Heteromeles arbutifolia
Rosàcies. Califòrnia.

Arbust perennifoli que pot assolir els 5 metres d’alt per 2,5 
d’ample. Fulles oblongues i dentades en els marges d’un color 
verd fosc. 
Aplicació:

Molt interessant per a tanques i mitjanes, i per a jardineria de 
baix manteniment. Útil en zones enjardinades a mitja ombra 
o sol. Es pot utilitzar en restauracions paisatgístiques.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera - estiu. Floració blanca 
en raïms terminals, però potser és 
mes interessant el fruit vermellós 
que te durant l’hivern.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Des de ple sol a semiombra.
Sòl: 
Tipus de sòl, preferiblement que 
drenin bé.
Ús en jardineria: 
Interessant degut a la floració,  
i els fruits vermells intensos. 
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que pot assolir 
els 5 metres d’alt per 2,5 metres 
d’ample.

Origen:
Califòrnia.

Necessitats hídriques:
Baixes, però si el drenatge és 
bo, pot tenir unes necessitats 
hídriques moderades.

Color:
Fulles color verd fosc. Floració 
blanca, fruit vermell.
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Jasminum humile
Oleàcies. Oest de Xina.

Arbust perenne que arriba als 5 metres d’altura. Fulles 
compostes i alternes, cada una de les quals amb 7 folíols de 
color verd fosc. 
Aplicació:

Molt útil en restauracions ambientals en zones seques, 
assolellades i pedregoses; apta per a talussos secs i pobres. 
Útil també en jardineria de baix manteniment, en zones 
seques i assolellades i en rocalles.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Flors de color groc disposades en 
forma de raïm durant la primavera. 
Molt olorosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Des de ple sol a semiombra.
Sòl: 
Indiferent al tipus de sòl. Ha de ser 
ben drenat per això.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port arbustiu i 
per la seva floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
Terrasses de la plaça de l’Armada. 

Desenvolupament:
Arbust perenne que arriba als 5 
metres d’altura.

Origen:
Oest de Xina.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd fosc. Floració 
groga.
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Jasminum subhumile
Oleàcies. Xina.

Arbust perenne de 3 a 5 metres d’altura. Fulles compostes i 
alternes, cada una de les quals amb 7 folíols grans de color 
verd fosc i lleugerament coriàcies.
Aplicació:

Molt útil en restauracions ambientals en zones seques, 
assolellades i pedregoses; apta per a talussos secs i pobres. 
Útil també en jardineria de baix manteniment, en zones 
seques i assolellades i en rocalles.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Flors de color groc disposades en 
forma de raïm durant la primavera. 
Molt olorosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol o semiombra.
Sòl: 
Qualsevol terreny mentre estigui 
ben drenat.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port arbustiu i 
per la seva floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
Terrasses de la plaça de l’Armada. 

Desenvolupament:
Arbust perenne de 3 a 5 metres 
d’altura.

Origen:
Xina.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles color verd fosc. Floració 
groga.
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Justicia adhatoda
Acantàcies. Àsia.

Arbust perennifoli que fa aproximadament 1,5 metres d’alt. 
Fulles lanceolades i oposades de color verd clar, amb una 
nervadura prominent.
Aplicació:

Útil en restauracions paisatgístiques, barrancs i torrents 
humits de la zona mediterrània. En jardineria, molt apta per 
a ubicar-la en zones mig ombrejades i per a fer tanques. O 
bé com a exemplar aïllat en parcs i jardins, on aleshores la 
planta assolirà una mida més gran.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Inflorescència 
terminal en raïms, flors bilabiades 
blanques. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Qualsevol terreny mentre estigui 
ben drenat.
Ús en jardineria: 
Té un port molt interessant per a 
fer separacions d’espais.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet de 
Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli que fa 
aproximadament 1,5 metres d’alt

Origen:
Àsia.

Necessitats hídriques:
Moderades.

Color:
Fulles color verd clar. Floració 
blanca.
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Kunzea baxteri ‘vARiEGATA’
Mirtàcies. Oest d’Austràlia.

Arbust perenne que pot arribar a fer 2 metres d’alt per 1,50 
metres d’ample. Fulles oblongues de color verd pàl·lid i groc. 
Aplicació:

En jardineria de baix manteniment es pot ubicar en zones 
ombrejades o al sol. Apta per a jardineria en zones litorals. 
Molt útil per a fer tanques o separacions en jardins.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Abril - juliol, vermella  en  
“escombreta “, profuses i visibles.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Prefereix sol, tolera semi ombra.
Sòl: 
Indiferent, ben drenat. Resistència 
a la salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel color de les seves 
fulles, el port i la floració.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
30%. Substrat: Turba + fibra de 
coco. Vigilar fongs a l’arrel.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Blanes.

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot arribar a 
fer 2 metres d’alt per 1,50 metres 
d’ample.

Origen:
Oest d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles color verd pàl·lid i groc. 
Floració vermella.
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lampranthus falcatus
Aizoàcies. Província del Cap, Sud-Àfrica .

Planta suculenta, perenne. Fulles carnoses i cilíndriques de 
color glauc. Pot assolir mig metre d’alt per 1 metre d’ample.
Aplicació:

Interessant la seva aplicació en rocalles o llocs on la planta 
pugui penjar. O bé en cobertes vegetals en jardins de baix 
manteniment

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera. Floració solitària molt 
exuberant, de color lila intens.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent.
Ús en jardineria: 
Molt interessant el port que 
adopta i la intensa floració durant 
la primavera.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta suculenta que pot assolir 
0,5 metres d’alt per 1 metre 
d’ample.

Origen:
Província del Cap, Sud-Àfrica .

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles color verd glauc. Floració 
lila.
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leucaena leucocephala
Fabàcies. Mèxic.

Arbret o arbust de grans dimensions perenne, que fa de 3 a 
6 metres d’alt. Amb una copa rodona i poc espessa. Fulles 
glabres i bipinnades.
Aplicació:

Planta molt útil per a fer replantacions en talussos àrids. 
També és una planta molt ornamental que es pot utilitzar 
en parcs i jardins públics com a arbre. En jardins particulars 
es pot utilitzar com a arbret aïllat en zones amb sol o 
semiombra.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Flors esfèriques, blanquinoses, 
de color groc, es tornen d’un color 
rosat quant estan apunt de caure.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. Els prefereix calcaris i 
ben drenats.
Ús en jardineria: 
Port d’arbret molt interessant, que 
dóna una ombra parcial en parcs 
i jasrdins.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet. Barcelona.

Desenvolupament:
Arbret o arbust de grans 
dimensions perenne, que fa de 3 a 
6 metres d’alt.

Origen:
Mèxic.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles glabres. Floració 
blanquinosa.
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lippia nodiflora
Verbenàcies. Sud-Amèrica.

Planta estolonífera entapissant perenne amb pèrdua parcial 
de fulles durant l’hivern, de 4 centímetres d’alt per 1 metre o 
més d’ample. Fulles el·líptiques i peciolades.
Aplicació:

Molt útil com a entapissant en jardins de baix manteniment, 
en llocs que poden estar sotmesos a un trepig moderat, però 
no freqüent. Molt apta també en rocalles a ple sol.

Fotografies © Guillem Morral

Floració:
Primavera – estiu. Flors petites, 
però disposades en glomèruls 
apicals molt atapeïts.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8
Necessitats hídriques: 
De baixes a moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. 
Ús en jardineria: 
Excel·lent entapissant que tolera 
el trepig moderat.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
En els jardins de Mossèn Costa i 
Llobera.

Desenvolupament:
Planta estolonífera de 4 
centímetres d’alt per 1 metre o 
més d’ample.

Origen:
Sud-Amèrica.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles verdes. Floració blanca.
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liriope muscari ‘AMETHyST™’
Asparagàcies. Japó.

Planta perenne d’aspecte herbaci que fa 40 centímetres d’alt 
per 40 d’ample. Té un creixement molt dens i compacte. Fulles 
llargues i lanceolades de color verd fosc.
Aplicació:

Planta per a cobrir el terra de poc creixement en altura i 
molt baix manteniment. Per a formació de bordures i com a 
delimitant d’espais verds.

Fotografies © Superiors: Guillem Morral. Inferiors: SMART GREENS

Floració:
Flors de color lila intens a l’estiu. 
Flors petites.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. 
Ús en jardineria: 
Excel·lent entapissant no 
trepitjable.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que fà 40 
centímetres d’alt per 40 
centímetres d’ample.

Origen:
Japó.

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color lila intens.
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liriope muscari ‘iSABEllA®’
Asparagàcies. Japó.

Planta perenne d’aspecte herbaci que fa 40 centímetres d’alt 
per 50 d’ample. Té un creixement molt dens i compacte. Fulles 
llargues i lanceolades de color verd fosc.
Aplicació:

Planta per a cobrir el terra de poc creixement en altura i 
molt baix manteniment. Per a formació de bordures i com a 
delimitant d’espais verds.

Fotografies © Superiors: Guillem Morral. Inferiors: SMART GREENS

Floració:
Flors de color rosa a l’estiu. Flors 
petites.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. 
Ús en jardineria: 
Excel·lent entapissant no 
trepitjable.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta perenne que fà 40 
centímetres d’alt per 50 
centímetres d’ample.

Origen:
Japó.

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color rosa.
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lithodora diffusa
Boraginàcies. Sud d’Europa.

Planta perenne procumbent d’uns 60 centímetres de llarg. 
Fulles cobertes per una pilositat, de forma linear a el·líptica, i 
aplanades.
Aplicació:

En parterres de plantes aromàtiques, massissos d’arbustives, 
vorades, rocalles, fixació de talussos i per fer recobriments 
del sòl.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Inflorescències cimoses terminals 
de color blau intens. Primavera.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Terrenys àcids o neutres, poc 
nitrificats i ben drenats.
Ús en jardineria: 
Interessant tant pel color de la 
floració, com pel port procumbent.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
Exemplars a Vivers Sala Graupera.

Desenvolupament:
Planta perenne procumbent d’uns 
60 centímetres de llarg.

Origen:
Sud d’Europa.

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color blau intens.
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lomandra longifolia ‘NyAllA®’
Asparagàcies. Est d’Austràlia.

Planta rizomatosa de port mig que fa uns 80 centímetres d’alt 
per 80 d’ample. Fullatge molt decoratiu i estilitzat de color 
verd brillant, tiges florals de color groc.
Aplicació:

Té un fullatge dens que li permet aplicacions tant versàtils 
com plantacions aïllades, masses verdes en vials, camps de 
golf, jardins privats o inclús en testos. Molt apta també en 
pendents i talussos.

Fotografies © SMART GREENS

Floració:
Floreix a la primavera amb 
unes flors molt petites grogues.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant per la alta rusticitat i 
el port que adopta.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta rizomatosa de port mig que 
fà uns 80 centímetres d’alt per 80 
centímetres d’ampla.

Origen:
Est d’Austràlia. Necessitats hídriques:

Molt baixes

Color:
Fulles de color verd brillant. 
Floració de color groc.
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lomandra longifolia ‘TANiKA®’
Asparagàcies. Est d’Austràlia.

Planta rizomatosa de port mig que fa uns 60 centímetres d’alt 
per 60 d’ample. Fullatge molt decoratiu i estilitzat de color 
verd brillant, tiges florals de color groc.
Aplicació:

Té un fullatge dens que li permet aplicacions tant versàtils 
com plantacions aïllades, masses verdes en vials, jardins 
privats o inclús en testos. Molt apta també en pendents i 
talussos de difícil accés.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floreix a la primavera amb 
unes flors molt petites grogues.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant per la alta rusticitat i 
el port que adopta.
Multiplicació: 
Divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta rizomatosa de port mig que 
fà uns 60 centímetres d’alt per 60 
centímetres d’ampla.

Origen:
Est d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes

Color:
Fulles de color verd brillant. 
Floració de color groc.
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Macrozamia moorei
Zamiàcies. Queensland (Austràlia).

Espècie de cicadofití que pot arribar a desenvolupar un tronc 
imponent d’uns 7 metres d’alçada amb un diàmetre de tronc 
de 50-80 cm. Forma una gran corona de fulles laxes de color 
verd-blavós fosc de fins a 2,5 m de llarg. Les fulles pinnades 
recorden molt les d’una palmera.
Aplicació:

Com a exemplar aïllat, o en grups de dos o tres individus en 
jardins, parcs i places.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floració en forma de con, poc 
interessant. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
sol o semiombra.
Sòl: 
Es desenvolupa bé tant en sols 
arenosos com argilosos.
Ús en jardineria: 
Espècie interessant per seu port 
semblant al de les palmeres.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Espècie de cicadofití que pot 
arribar als 7 metres d’alçada amb 
un diàmetre de tronc de 50-80 
centímetres. I una corona de fulles 
de fins a 2,5 metres de llarg.

Origen:
Queensland (Austràlia).

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles de color verd blavós. 
Floració poc interessant
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Maireana oppositifolia ‘Blue bush’
Amarantàcies. Austràlia.

Arbust persistent que pot arribar a mesurar 1 metre d’alt per 
1 metre d’ample. Molt compacte i de color verd - grisós. Les 
fulles presenten sovint pilositat sedosa.
Aplicació:

Com a exemplar aïllat, o en grups de plantes arbustives en 
jardins de baix manteniment i en rocalles.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floració poc vistosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent. Vol terrenys ben 
drenats. Resistent a la salinitat i a 
la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Planta amb un port i un color molt 
interessants.
Multiplicació: 
Per esqueix
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust persistent que assoleix 1 
metre d’alt per 1 metre d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes

Color:
Fulles de color verd - grisós.
Floració poc interessant
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Melaleuca nesophila
Mirtàcies. Oest d’Austràlia.

Arbust o petit arbre persistent de 2 a 6 metres d’alçada. 
Fulles alternes i el·líptiques, de color verd grisenc.
Aplicació:

En exemplars aïllats, en grups, en tanques, en pantalles de 
jardins de baix consum d’aigua. 

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Inflorescències en glomèruls 
globosos, amb flors de color 
violeta. Floreix d’hivern a estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol o semi ombra.
Sòl: 
Indiferent. Vol terrenys ben 
drenats. 
Ús en jardineria: 
Floració molt interessant.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
70%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust o petit arbre persistent de 
2 a 6 metres d’alçada

Origen:
Oest d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes

Color:
Fulles de color verd - grisenc.
Floració de color violeta.
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Melianthus major
Meliantàcies. Sud-Àfrica.

Arbust de fulla perenne, o planta herbàcia perenne, assoleix 
2 metres d’alt i té les fulles alternes, compostes, de fins 30 
cm de llarg, amb folíols oblongs grossos, amb els marges 
profundament serrats,  de color glauc.
Aplicació:

Molt apte per a jardins assolellats i de baix manteniment, tant 
com a peu aïllat com formant masses. Molt interessant en 
els jardins pel seu període llarg de floració entre març i juliol. 
També molt útil com a fixadora del terreny en talussos.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Primavera – estiu. Espigues 
floríferes, erectes i agrupades en 
raïms terminals
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent a la natura àcida, 
neutre o bàsica del substrat. 
Bon drenatge. Prefereix els sòls 
relativament fèrtils i profunds.
Ús en jardineria: 
Colors molt interessants.
Multiplicació: 
Llavor, esqueix, divisió de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet. Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust de fulla perenne, o planta 
herbàcia perenne que assoleix 2 
metres d’alt i les fulles fan fins 30 
centímetres de llarg.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades. Li agraden 
els regs a l’estiu.

Color:
Fulles de color glauc.Floració de 
color porpra fosc.
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Myoporum insulare
Mioporàcies. Austràlia.

Arbust perenne que assoleix els 6 metres d’alt. Fulles brillants 
amb marges sencers i gruixudes de lanceolades a el•líptiques, 
de color verd. 
Aplicació:

Molt interessant per a tanques i mitjanes, i per a jardineria de 
baix manteniment. Útil en zones enjardinades al sol. Es pot 
utilitzar en restauracions paisatgístiques a prop del mar.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Agost - Novembre. En grups de 3 a 
8. Blanques amb un toc porpra. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Sorrencs ben drenats, també 
pesats. Resistència a la salinitat i 
la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel port arbustiu i per 
la floració durant l’estiu.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
80%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 6 
metres d’alt.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes

Color:
Fulles de color verd.Floració de 
color blanc amb un toc porpra.
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Myoporum parvifolium
Mioporàcies. Sud-est d’Austràlia.

Planta perenne reptant que assoleix els 15 centímetres d’alt 
per 1 metre d’ample. Té les fulles petites de color verd brillant i 
una mica carnoses.  
Aplicació:

Molt útil com a entapissant en jardins de baix manteniment, en 
llocs que no tinguin trepig. Molt apta també en rocalles a ple 
sol i en jardineria a prop del mar.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
De maig a setembre, amb una 
floració blanca molt interessant. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Prefereix el sol, però tolera la semi 
ombra.
Sòl: 
Indiferent. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel port entapissant 
com a substitutiva de gespes, no 
trepitjable.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Planta perenne reptant que 
assoleix els 15 centímetres d’alt 
per 1 metre d’ampla.

Origen:
Sud-est d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd brillant.
Floració de color blanc.
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pelargonium exstipulatum
Geraniàcies. Sud-Àfrica.

Arbust perenne que pot arribar a créixer fins a 1 metre d’alt 
per mig metre d’ample. Fulles de color verd grisenc, lobulades i 
vellutades.  
Aplicació:

En massissos amb altres arbustives, vivaces i aromàtiques o 
formant conjunts mono específics. També en rocalles i vorades.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floració molt prolongada durant 
tota la primavera i tot l’estiu. D’un 
color rosa clar a porpra. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Sol
Sòl: 
Sorrencs, rocosos, ben drenats.
Ús en jardineria: 
Port i floració de gran interès per 
a jardins de baix manteniment.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot arribar a 
créixer fins a 1 metre d’alt per 0,5 
metre d’ample. 

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd grisenc.
Floració de color rosa clar a 
porpra.
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perovskia atriplicifolia
Labiades. Centre d’Àsia.

Arbust caduc que fa 1 metre d’alt per 70 centímetres d’ample. 
Planta aromàtica de fullatge grisós, que contrasta amb la 
floració.
Aplicació:

Molt útil en jardineria de baix manteniment, en els llocs no 
excessivament secs i assolellats, per formar agrupacions 
d’aromàtiques i en massissos d’arbustives.

Fotografies © Xavier Fabregas.

Floració:
Estiu. Floració blau violàcia. Forma 
llargues inflorescències.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 5.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades
Insolació: 
Sol
Sòl: 
De sorrencs a argilosos. Alcalins, 
drenants, pobres.
Ús en jardineria: 
Fullatge grisós contrasta 
amb la floració blau violàcia.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Joan Brossa. Barcelona

Desenvolupament:
Arbust caduc que fa 1 metre d’alt 
per 70 centímetres d’ample.

Origen:
Centre d’Àsia.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color gris.Floració de 
color blau violàcia.
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phormium tenax ‘flAMiN®’
Xantorreàcies. Austràlia.

Planta de port mig que assoleix els 80 - 90 centímetres d’alt 
per 80 - 90 centímetres d’ample. Fulles molt allargades amb 
tons vermellosos, taronges i bronzes. 
Aplicació:

Ideal aplicar com a element aïllat i en grups de 3 a 5 unitats en 
rocalles i jardins ornamentals.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Estiu. Floració poc interessant.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Tolera gran varietat de sòls.
Ús en jardineria: 
Fullatge vermellós que pot 
contrastar amb els verds d’altres 
plantes.
Multiplicació: 
Divisió de mata. Supervivència: 
50%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Planta de port mig que assoleix els 
80 - 90 centímetres d’alt per 80 - 
90 centímetres d’ample

Origen:
Austràlia

Necessitats hídriques:
Baixes. Es recomana aplicar 
mulching vegetal per a mantenir la 
zona radicular fresca i humida.

Color:
Fulles de colors vermellosos, 
taronges i bronzes. Floració poc 
interessant.
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phymosia umbellata
Malvàcies. Mèxic.

Arbust perenne d’ aproximadament 2,5 m d’alçada, tot i que 
pot arribar als 6 m, robust i amb poca ramificació, amb les tiges 
tomentoses. Fulles alternes i grosses, són palmades i tenen un 
pecíol llarg. L’anvers és verd i el revers té una textura rugosa i 
nervadura prominent.  
Aplicació:

En espais grans, com parcs i jardins públics. O bé en masses 
d’arbustives aplicada en els llocs més llunyans. També com a 
exemplar aïllat.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Flors es presenten en 
umbel·les axil·lars formades per 
fins a 4 flors.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Moderades.
Insolació: 
De ple sol a semiombra.
Sòl: 
Indiferent, tot i que prefereix que 
sigui ben drenat i solt.
Ús en jardineria: 
Arbust amb un port arbustiu gran 
molt interessant, i una floració 
molt maca.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Putxet. Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne d’aproximadament 
2,5 m d’alçada, tot i que pot 
arribar als 6 metres.

Origen:
Mèxic

Necessitats hídriques:
Moderades.

Color:
Fulles de color verd clar. Floració 
violeta, escarlata o porpra amb la 
base de color blanc.
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pimelea ferruginea
Timeleàcies. Oest d’Austràlia.

Arbust perenne que pot assolir els 80 centímetres d’alt per 80 
d’ample. Fulles petites i solitàries de color verd fosc.  
Aplicació:

En rocalles i agrupacions d’arbustives, aromàtiques i vivaces. 
O bé com a exemplar aïllat en jardins de baix manteniment. 
Interessant també la seva ubicació en contenidors, ja que es 
una planta amb un port molt compacte.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Finals primavera. Amb una floració 
molt densa de color rosa fosc.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Prefereix sol, tolera semiombra.
Sòl: 
Sorrencs, drenats, pesats. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Interessant per floració abundant, 
com pel color rosat de les flors. 
Port també molt interessant.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
60%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot assolir 
els 80 centímetres d’alt per 80 
centímetres d’ample.

Origen:
Oest d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color rosa fosc.
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pittosporum hybrid ‘CUT ABOvE’
Pitosporàcies. Xina.

Arbust perenne que pot assolir els 4 - 5 metres d’alt per 2 - 3 
metres d’ample. Fulles simples de color verd fosc les adultes i 
verd clar les joves.   
Aplicació:

Interessant la seva aplicació en tanques de jardins tant 
públics com privats. O bé com a exemplar aïllat en masses 
d’arbustives.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Amb una floració 
blanca olorosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Prefereix sol, tolera ombra.
Sòl: 
Arbust molt rústic. Indiferent al 
tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Interessant per la seva rusticitat i 
el seu port. Permet la poda.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot assolir 
els 5 metres d’alt per 3 metres 
d’ample.

Origen:
Xina.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color blanc.
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polygala myrtifolia
Poligalàcies. Sud-Àfrica.

Arbust perenne que assoleix els 2 metres d’alt per 2 metres 
d’ample. Amb fulles ovalades de color verd fluix. Arbust amb 
molta ramificació, que si se’l poda bé pot ser molt compacte.   
Aplicació:

En rocalles, massissos d’arbustives, grans grups de 
parterres o com a exemplar aïllat. Exemplar molt interessant 
ornamentalment parlant per a jardins de baix consum d’aigua i 
baix manteniment.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Primavera - estiu. Floració 
semblant a la de les lleguminoses.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
A ple sol.
Sòl: 
És capaç de créixer en tot tipus 
de sòls.
Ús en jardineria: 
Floració molt vistosa i interessant, 
port arbustiu atractiu. 
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
50%. Substrat: Turba + fibra de 
coco. Vigilar fongs a les arrels.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 2 
metres d’alt per 2 metres d’ample.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd fluix. Floració 
de color púrpura molt intens.
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Regelia velutina
Mirtàcies. Austràlia.

Arbust perenne de fins a 3 metres d’alt amb fulles petites 
solitàries, grisenques i vellutades. Branques erectes.    
Aplicació:

En jardineria de baix manteniment es pot ubicar en zones al 
sol. Apta per a jardineria en zones litorals. Molt útil per a fer 
tanques.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Primavera - estiu. Flors terminals 
vermelles brillants.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
A ple sol.
Sòl: 
Terrenys ben drenats, sorrencs i 
zones rocalloses. Resistència a la 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Tant el seu port com la seva 
floració son molt interessants.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Blanes.

Desenvolupament:
Arbust perenne de fins a 3 metres 
d’alt.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd grisenques. 
Floració de color vermell.
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Roldana petasites
Asteràcies. Mèxic.

Arbust perenne d’ aproximadament 2 m d’alçada, robust i amb 
poca ramificació, tiges i fulles tomentoses. Fulles alternes i 
grosses, són palmades i tenen un pecíol llarg. 
Aplicació:

En espais grans, com parcs i jardins públics. O bé en masses 
d’arbustives aplicada en els llocs més llunyans. També com a 
exemplar aïllat.

Floració:
Primavera - estiu. Flors terminals 
en umbel·la de color groc.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent, tot i que prefereix que 
sigui ben drenat i solt.
Ús en jardineria: 
Arbust amb un port arbustiu gran 
molt interessant, i una floració 
molt maca.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí del Parc de la 
Ciutadella. Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne de fins a 2 metres 
d’alt.

Origen:
Mèxic.

Necessitats hídriques:
Moderades

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color groc.

Fotografies © Xavier Fàbregas.



124

Salvia africana
Labiades. Sud-Àfrica.

Arbust perennifoli de 1,5 metres d’alt. Arbust molt ramificat, 
amb fulles verdoses a l’anvers i cobertes d’una pilositat grisa 
amb glàndules aromàtiques al revers. Fulles simples, oposades 
i de vegades dentades.    
Aplicació:

En zones assolellades, formant massissos densos o com a 
mates aïllades. Apta també en rocalles a ple sol, si no està 
sotmesa a una sequera molt prolongada durant l’estiu. Molt 
interessant en jardins de plantes aromàtiques.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floreix de juny a gener.  Amb una 
corol·la bilabiada.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
A ple sol.
Sòl: 
Prefereix terrenys sorrencs i ben 
drenats.
Ús en jardineria: 
Arbust interessant per el seu 
port arrodonit, i la seva floració.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli de 1,5 metres 
d’alt.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd. Floració de 
color lila clar.
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Salvia apiana
Labiades. Sud de Califòrnia.

Arbust perenne que assoleix els 2 metres d’altura. Fulles 
lanceolades i lleugerament dentades, de color blanquinós i 
piloses.    
Aplicació:

En restauracions ambientals, en talussos secs, pobres i 
pedregosos. Formant massissos densos o com a mates 
aïllades. Apta també en rocalles a ple sol.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Espigues grans amb flors de color 
blanc d’Abril a Juliol.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes
Insolació: 
A ple sol.
Sòl: 
Creix a sòls ben drenats sorrencs i 
secs. Resistència a la salinitat i la 
brisa marina.
Ús en jardineria: 
Tant el port com la coloració de la 
fulla són molt interessants.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 2 
metres d’altura.

Origen:
Sud de Califòrnia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd blanquinós. 
Floració de color blanc
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Schinus terebinthifolius
Anacardiàcies. Sud-Amèrica.

Arbre perennifoli de dimensions petites, que assoleix els 
10 metres d’altura. Fulles alternades de 10 a 22 cm de llarg, 
pinnades compostes de 5 a 15 folíols de color verd fosc.   
Aplicació:

Com a arbre d’alineació o de jardí, al ser un arbret petit, va bé 
en voreres estretes.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Estiu - Tardor. Petites flors 
blanques amb el centre groc en 
raïms auxiliars. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Indiferent al tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Es interessant al ser un arbre de 
dimensions petites.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el carrer de Salvador Espriu, a 
la Vila Olímpica. Barcelona.

Desenvolupament:
Arbre perennifoli de dimensions 
petites, que assoleix els 10 metres 
d’altura.

Origen:
Sud-Amèrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color blanc.
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Senecio linifolius
Cesalpiniàcies. Sud-Àfrica .

Arbust perenne lleugerament suculent que assoleix els 2 
metres d’altura. Fulles linears – lanceolades de color verd 
intens. Molt ramificat.    
Aplicació:

En rocalles, per fer vorades en massissos o camins. 
També poden plantar-se mates aïllades en jardins de baix 
manteniment.

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Flors grogues durant la primavera. 
Flors en inflorescència corimbosa.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Prefereix terrenys calcaris, encara 
que tolera qualsevol tipus de sòl.
Ús en jardineria: 
Planta molt interessant pel seu 
port i la seva floració.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’aclimatació de 
Barcelona i al Jardí del Putxet de 
Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que assoleix els 2 
metres d’altura.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd intens. 
Floració de color groc.
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Senna artemisioides
Fabàcies. Austràlia .

Arbust perenne que fa uns 3 metres d’alt. Fulles pinnades de 
fins a 8 folíols amb forma d’agulla. Tiges platejades quant la 
planta es jove, passant a gris en estat adult.
Aplicació:

Agrupacions d’arbustives i per tanques i mitjanes. També 
guanya molt en agrupacions monoespecífiques en jardins de 
baix manteniment. 

Fotografies © Guillem Morral.

Floració:
Floreix durant l’hivern i la 
primavera, amb una abundant 
floració de color groc.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Terrenys secs i ben drenats.
Ús en jardineria: 
Arbust molt interessant per la 
profusa floració durant l’hivern i 
primavera.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust perenne que fa uns 3 
metres d’alt.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd apagat. 
Floració de color groc.
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Senna spectabilis
Fabàcies. Mèxic .

Arbre caduc, que pot assolir els 6 metres d’altura. Fulles 
pinnades, anvers pubescent. Copa globosa.
Aplicació:

Molt ornamental, utilitzat en parcs i jardins públics com a arbre 
de flor. En jardins particulars utilitzat com arbret aïllat donant 
un toc de color. Utilitzable també com a arbre d’alineació. 

Fotografies © Xavier Fàbregas.

Floració:
Finals d’estiu. Flors grogues en 
inflorescències terminals.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
De baixes a moderades.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Terrenys fèrtils i ben drenats.
Ús en jardineria: 
Arbret molt interessant per la 
floració.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En els jardins de Mossèn Costa i 
Llobera.

Desenvolupament:
Arbre caduc, amb la copa globosa 
que pot assolir els 6 metres d’alt.

Origen:
Mèxic

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd. Floració de 
color groc.
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Tecoma stans
Bignoniàcies. Arizona i Texas.

Arbret o arbust gran parcialment caduc de 4 a 6 metres 
d’altura, amb l’escorça de color castany fosc rugosa i fibrosa. 
Fulles imparipinnades de 3 a 9 folíols de color verd brillant.
Aplicació:

En restauracions de riberes i com a ornamental en massissos 
d’arbustives mantenint-ne un port més arbustiu mitjançant la 
poda. També utilitzable com a petit arbre de carrer. 

Fotografies ©Xavier Fàbregas.

Floració:
Flors de color groc, acampanades i 
penjants.  Floreix a l’estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades
Insolació: 
Sol.
Sòl: 
Sorrenc, ben drenat, i ric.
Ús en jardineria: 
Port i sobretot floració molt 
interessants.
Multiplicació: 
Per llavor o per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
Terrasses de la plaça de l’Armada. 

Desenvolupament:
Arbret o arbust gran parcialment 
caduc de 4 a 6 metres d’altura.

Origen:
Arizona i Texas. 

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd brillant. 
Floració de color groc.
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Thevetia peruviana
Apocinàcies. Mèxic i Amèrica Central.

Arbust o arbret tropical perennifoli d’aproximadament 4 
metres d’alçada. Fulles lanceolades, cobertes d’una capa 
cerosa, de color verd viu. Totes les parts d’aquesta planta són 
tòxiques.
Aplicació:

S’acostuma  a viure més com a arbust, mitjançant la poda és 
poden aconseguir tanques o separacions d’espais. Vigilar la 
seva utilització en espais públics. 

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Flors grogues, lleugerament 
perfumades, que surten sobre 
llargs peduncles. Floreix a l’estiu.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades
Insolació: 
Ple sol
Sòl: 
Creix bé en terrenys sorrencs, ben 
drenats i rics.
Ús en jardineria: 
Tant el port com la floració són 
interessants
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
Terrasses de la plaça de l’Armada.

Desenvolupament:
Arbust o arbret tropical perennifoli 
d’aproximadament 4 metres 
d’alçada.

Origen:
Mèxic i Amèrica Central.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd viu. Floració 
de color groc.
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Thryptomene saxicola
Mirtàcies. Oest d’Austràlia.

Arbust perenne que pot arribar a mesurar 1 metre d’alt. Fulles 
petites solitàries d’un color verd fosc.
Aplicació:

Per a tanques baixes, bordures homogènies i creació de masses 
en jardins de baixes necessitats hídriques. També recomanada 
per plantació en contenidors.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Petites flors axil·lars 
de color rosa clar. Durant l’any se li 
poden veure algunes flors. 
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Ben drenats, neutres o àcids, tot i 
que els alcalins els tolera.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
floració.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
40%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Blanes.

Desenvolupament:
Arbust perenne que pot arribar a 
mesurar 1 metre d’alt.

Origen:
Oest d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color rosa clar.
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Tulbaghia violácea
Liliàcies. Sud-Àfrica.

Planta herbàcia persistent de 50 centímetres d’alt per 30 
d’ample. Fulles acintades, llargues i estretes, una mica 
carnoses. Desenvolupa rizomes que s’extenen formant mates 
espesses.
Aplicació:

Pot utilitzar-se per fer vorades, recobriments del sòl i 
massissos densos en parcs i jardins tant públics com privats 
de baixos requeriments. Pot fer grans recobriments de sòl, no 
trepitjables, que per la primavera queden molt florits.

Fotografies ©Xavier Fàbregas.

Floració:
Primavera - estiu. Flors agrupades 
en umbel·les terminals a l’extrem 
de les tiges floríferes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 8.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Sol o semiombra.
Sòl: 
Indiferent. Ben drenants.Resisteix 
salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port herbaci i 
la seva floració.
Multiplicació: 
Divisió de mata. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + fibra de 
coco.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Planta herbàcia persistent de 
50 centímetres d’alt per 30 
centímetres d’ampla.

Origen:
Sud-Àfrica.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd clar. Floració 
de color rosa malva.
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Westringia fruticosa
Lamiàcies. NSW d’Austràlia.

Arbust persistent, arrodonit i molt ramificat que pot arribar al 
metre, metre i mig d’altura.  Fulles de color verd, verticil·lades i 
lanceolades. Flors blanques petites i zigomorfes. 
Aplicació:

Per a tanques baixes, bordures homogènies i creació de 
masses denses en jardins. Permet crear boles denses i 
homogènies. Tolera la poda. També recomanada per plantació 
en contenidors.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Durant tot l’any, accentuant-se als 
mesos de primavera - estiu. Flors 
blanques petites i zigomorfes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Indiferent, ben drenant.Resistent 
a la salinitat i la brisa marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
floració continua.
Multiplicació: 
Esqueix tendre. Supervivència: 
100%. Substrat: Turba + perlita.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot arribar a 
mesurar 1,5 metres d’alt.

Origen:
NSW d’Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd. Floració de 
color blanc.
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Westringia fruticosa ‘MUNDi®’ 
Lamiàcies. Austràlia.

Arbust persistent, de port rastrer sense necessitat de poda. 
Pot assolir els 50 centímetres d’alt per 1,5 metres d’ample.  
Fulles de color verd, verticil·lades i lanceolades. 
Aplicació:

Aquest arbust és ideal per a plantacions difícils en marges de 
carreteres, revegetant els talussos o plantacions en massa per 
a cobrir el sòl en grans superfícies. És una bona opció en zones 
on es requereixi un creixement vegetal limitat i poques cures.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Flors blanques petites 
i zigomorfes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol tipus però drenant. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pel seu port i la seva 
floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot arribar 
a mesurar 0,5 metres d’alt i 1,5 
metres d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd. Floració de 
color blanc.
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Westringia hybrid WSWESHyB03 vARiEGATED
Lamiàcies. Austràlia.

Arbust persistent que pot assolir els 70 centímetres d’alt per 
1,5 metres d’ample.  Fulles argentades de colors verd clar i 
groc, verticil·lades i lanceolades. 
Aplicació:

Per a tanques baixes, bordures homogènies i creació de 
masses denses en jardins. Tolera la poda. També recomanada 
per plantació en contenidors.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Flors liles petites i 
zigomorfes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol tipus però drenant. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pels seus colors i la 
seva floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot arribar 
a mesurar 0,7 metres d’alt i 1,5 
metres d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd clar i groc. 
Floració de color lila clar.
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Westringia hybrida ‘NARiNGA’
Lamiàcies. Austràlia.

Arbust persistent que pot assolir els 2 metres d’alt per 1,5 
metres d’ample.  Fulles de color verd fosc, verticil·lades i 
lanceolades. 
Aplicació:

Per a tanques baixes, bordures homogènies i creació de masses 
denses en jardins. Tolera la poda. Permet crear boles denses i 
homogènies. També recomanada per plantació en contenidors.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Flors liles petites i 
zigomorfes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol tipus però drenant. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pels seus colors i la 
seva floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot arribar a 
mesurar 2 metres d’alt i 1,5 metres 
d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd fosc. Floració 
de color lila clar.
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Westringia x hibrida ‘GREy BOX®’
Lamiàcies. Austràlia.

Arbust persistent que pot assolir els 45 centímetres d’alt per 
45 centímetres d’ample.  Fulles de color verd gris platejat, 
verticil·lades i lanceolades. Planta de port molt compacte.
Aplicació:

Per a tanques baixes, bordures homogènies i creació de 
masses denses en jardins de poc creixement en altura. També 
recomanada per plantació en contenidors. Permet crear boles 
denses i homogènies sense la necessitat de realitzar podes de 
formació.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Flors blanques i 
zigomorfes.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Molt baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Qualsevol tipus però drenant. 
Resistència a la salinitat i la brisa 
marina.
Ús en jardineria: 
Interessant pels seus colors i la 
seva floració.
Multiplicació: 
Per esqueix.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí d’exposició d’SMART 
GREENS.

Desenvolupament:
Arbust persistent que pot arribar 
a mesurar 45 centímetres d’alt per 
45 centímetres d’ample.

Origen:
Austràlia.

Necessitats hídriques:
Molt baixes.

Color:
Fulles de color verd gris platejat. 
Floració de color blanc.
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Wigandia urens var. caracasana
Hidrofil·làcies. Amèrica Central fins a Venezuela i Colòmbia.

Arbust perennifoli de fins a 3 m d’alçada, amb tiges molt 
peludes. Fulles molt grosses (de fins a 60 cm de llargada i 
30 cm d’amplada), gruixudes i disposades de forma radial 
envoltant la tija, són alternes, de textura lleugerament coriàcia 
i piloses.
Aplicació:

Seria interessant la seva aplicació en parcs més aviat públics, 
al ser un arbust de dimensions considerables. Parcs on el clima 
sigui càlid, ja que no tolera glaçades. També en rocalles prop 
del mar.

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera - estiu. Acampanades, 
petites i es presenten en 
inflorescències escorpioides.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 10.
Necessitats hídriques: 
Baixes - moderades.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Han de ser frescos i ben drenats.
Ús en jardineria: 
Planta interessant per l’aspecte 
tropical de les fulles i la vistositat 
de les flors.
Multiplicació: 
Per llavor, per esqueix o per divisió 
de mata.
Exemplars a Catalunya: 
En els jardins de Mossèn Costa i 
Llobera.

Desenvolupament:
Arbust perennifoli de fins a 3 m 
d’alçada.

Origen:
Amèrica Central fins a Venezuela i 
Colòmbia.

Necessitats hídriques:
De baixes a moderades.

Color:
Fulles de color verd. Floració de 
color violeta.
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Xanthorrhoea glauca
Xantorreàcies. Queensland (Austràlia).

Herba arborescent perenne de fins a 5 m d’alçada, amb un 
tronc gruixut, de vegades ramificat, fosc i fibrós. Fulles, 
de 50 cm a 1 m de llargada (per només 0,5 cm d’amplada) i 
punxegudes, són glauques o verd grisenques. Planta resistent 
als incendis.
Aplicació:

Apta per revegetacions en talussos secs i pedregosos. En 
jardineria de baix manteniment és molt útil en zones seques i 
exposades al sol, com a exemplar aïllat. 

Fotografies ©Guillem Morral.

Floració:
Primavera. Espigues amb 
centenars de flors blanques.
Resistència al fred: 
Zona climàtica de resistència: 
Zona 9.
Necessitats hídriques: 
Baixes.
Insolació: 
Ple sol.
Sòl: 
Sòls ben drenats i sorrencs, 
airejats, amb un baix contingut de 
nutrients.
Ús en jardineria: 
interessant pel port que adopta 
i per la floració espectacular.
Multiplicació: 
Per llavor.
Exemplars a Catalunya: 
En el Jardí Botànic de Barcelona.

Desenvolupament:
Herba arborescent perenne de fins 
a 5 m d’alçada.

Origen:
Queensland (Austràlia).

Necessitats hídriques:
Baixes.

Color:
Fulles de color glauc o verd 
grisenques. Floració de color 
blanc.
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Amb l’objectiu de quantificar la localització d’exemplars en els llocs visitats s’ha fet una revisió 

exhaustiva de la presència d’aquestes plantes en els nostres jardins i carrers;  així doncs s’han 

trobat plantes que responen a aquest perfil, veure figura 9, principalment en: 

El Jardí Botànic de Barcelona, amb un 47,2% i amb un 20,4% en el Jardí d’exposició d’SMART 

GREENS, els altres valors es mostren a la figura 9. 

 

Figura 9: Gràfic circular que mostra la quantificació del nombre d’espècies segons la localització a Catalunya.  

 

Considerant l’origen de les diferents espècies es veu que la majoria de les espècies 

seleccionades provenen d’Austràlia (45,4%) i de Sud-Àfrica (19,4%). A la figura 10 es mostren 

aquests resultats.  
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Figura 10: Gràfic circular que mostra la quantificació del nombre d’espècies segons el seu origen. 

 

Entre la diversitat de desenvolupaments vegetals de les plantes seleccionades, podem dir que 

els arbustos són el port més freqüent amb un 63,9%; arbres, mates de fulla linear i 

entapissants són  el segon bloc en abundància, amb un 14,8%, 9,3% i 10,2% respectivament. 

Les plantes encoixinades i enfiladisses són minoritàries, tal com s’observa a la figura número 

11.  

 

Figura 11: Gràfic circular que mostra la quantificació dels diferents tipus de desenvolupament de les espècies 

triades. 
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Segons els requeriments hídrics de les diferents espècies, podem veure com la majoria de les 

plantes tenen requeriments baixos o molt baixos, amb un 55,8% i un 27,1% respectivament; 

valors molt adequats ja que la selecció es va fer tenint aquest aspecte com a preferent. Només 

un 17,1% de les espècies tenen necessitats hídriques moderades. Cal dir que per obtenir 

aquests valors algunes espècies han estat quantificades en dues categories, per exemple 

Abutilon grandifolium, que s’ha classificat com de necessitats hídriques de baixes a 

moderades. A la figura 12 es poden observar els resultats  

 

 

Figura 12: Gràfic circular que mostra les necessitats hídriques de les diferents espècies seleccionades. 

 

Tot seguit un altre paràmetre estudiat ha estat la resistència al fred, valorada segons la zona 

climàtica de resistència. El 61,8% de les espècies es consideren de la zona 9, i el 24,6% de la 

zona 8, com es representa a la figura 13. Això demostra que la nostre selecció ha estat 

adequada ja que la zona de Catalunya amb clima mediterrani correspon a les zones 8 i 9. 

També es pot veure que algunes de les espècies poden resistir temperatures mínimes 

absolutes més baixes (de zona 4 a zona 7). Espècies d’una resistència al fred molt baixa són 

minoria.  
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Figura 13: Gràfic circular que mostra les zones climàtiques de resistència al fred de les diferents espècies 

estudiades. 

 

Un altre paràmetre important és la quantitat de sol o ombra que requereix l’espècie. Aquesta 

categoria aplega les espècies majoritàriament en ple sol i sol (35,6% i 36,2% respectivament); 

valors altament representatius en el clima mediterrani. Com podem veure a la figura 14 les 

espècies d’ombra són molt poc representatives. Les espècies de semiombra representen el 

27,1% del total.  

 

Figura 14: Gràfic circular que mostra la insolació que requereixen les espècies triades. 
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La reproducció d’aquestes espècies és un tema de vital importància per tal de poder 

comercialitzar-les, així doncs, tal i com podem veure a la figura 15, la reproducció per esqueix 

és el mètode reproductiu que es pot utilitzar en més espècies, amb un 49,6%, seguit de la 

reproducció per llavor i per divisió de mata amb un 37,2 % i un 13,1% respectivament. Cal dir 

que una mateixa espècies pot ser multiplicada de diverses maneres, excepte els híbrids, que 

seran per esqueix o per divisió de mata. 

 

 

Figura 15: Gràfic circular que mostra el mètode de multiplicació de les espècies seleccionades. 

 

S’ha creat un annex per tal de facilitar la cerca d’espècies agrupades per vàries categories: 

 Nom científic 

 Port 

 Necessitats hídriques 

 Resistència al fred 

 Insolació 
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5. CONCLUSIONS 

 

Vistos els resultats podem considerar la bona adequació dels llocs seleccionats per a poder 

trobar les espècies vegetals de clima mediterrani que ens interessen.  

Dels paràmetres estudiats ens centrem en un consum hídric baix, uns requeriments d’insolació 

mitjans i alts, una resistència al fred adequada per al clima mediterrani, un manteniment 

mínim, a més de que totes les espècies siguin reproduïbles per a la seva comercialització.  

Analitzades amb deteniment un total de 108 espècies diferents que provenen de diversos  

indrets de clima mediterrani, podem veure que aquestes plantes s’ajusten als paràmetres 

esmentats anteriorment. 

Així mateix, també dins aquest grup, hi ha algunes espècies, que sense ser de clima 

mediterrani, històricament han estat emprades en parcs, com és el cas dels exemplars ubicats 

en el Jardí del Putxet de Barcelona i que també són adequades. 

En resum aquest treball mostra el camí per a seleccionar noves espècies vegetals que 

responen a les necessitats actuals dins de la jardineria; una jardineria que hauria de tendir a 

minimitzar la utilització de l’aigua i a incloure en el seu paisatge vegetals resistents a les 

condicions climàtiques locals. 

Finalment, caldria valorar aquest treball com una tasca oberta, susceptible d’ampliar amb nous 

exemplars. 
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ANNEX 



Nom cienífic Familia Origen Port Necessitats hídriques
Resistència 

al fred
Insolació

Abutilon grandifolium Malvàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 ple sol / semiombra

Acacia cultriformis Fabàcies Est d'Austràlia arbre baixes 8 ple sol

Adenanthos sericeus Proteàcies Austràlia occidental arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Agonis flexuosa Mirtàcies Austràlia occidental arbre baixes /moderades 9 ple sol / semiombra

Albizia procera Fabàcies Sud d'Àsia arbre baixes /moderades 9 o 10 sol / semiombra

Artemisia afra Asteràcies Sud-àfrica arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Asparagus densiflorus  cv. Sprengeri Asparagàcies Sud-àfrica arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Atriplex halimus Quenopodiàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Atriplex nummularia Quenopodiàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Ballota acetabulosa Lamiàcies Grècia, Turquia arbust molt baixes 8 ple sol

Banksia praemorsa Proteàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 o 10 ple sol

Beilschmiedia miersii Lauràcies Centre de Xile arbre moderades 10 sol / semiombra

Boronia crenulata Rutàcies Sudoest d'Austràlia arbust baixes / moderades 9 sol / semiombra

Brachychiton acerifolius Malvàcies Queensland (Austràlia) arbre baixes / moderades 9 sol / semiombra

Brachychiton discolor Malvàcies Est d'Austràlia arbre baixes 10 sol / semiombra

Brachychiton palaustris Malvàcies Est d'Austràlia arbre molt baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon pallidus Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon viminalis  'BETTER JOHN®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'MACARTHUR®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'Slim' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callitris preissii Cupressàcies E i S Austràlia arbre baixes 9 ple sol / semiombra

Calocephalus brownii  'Silver Cushion' Asteràcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Ceanothus griseus var. horizontalis Ramnàcies Costa Califòrnia arbust baixes / moderades 8 ple sol

Centaurea  cv. Colchester White Compostes Cultivar (regió mediterrània) arbust baixes 8 ple sol

Cerastium tomentosum Cariofil·làcies Europa (Alps italians) arbust baixes 4 ple sol

Cestrum parqui Solanàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 sol / semiombra

Cistus creticus Cistàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Coleonema pulchellum Rutàcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Convolvulus cneorum Convolvulàcies Itàlia. N Àfrica arbust molt baixes 8 sol

Dianella caerulea  'CASSA BLUE®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'LITTLE JESS®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 10 ple sol

Dianella revoluta ' LITTLE REV®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella tasmanica  'Destiny' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol / semiombra

Dianthus anatolicus Cariofil·làcies Oest d'Àsia planta herbàcia baixes 6 ple sol

Dodonaea viscosa  'Dwarf' Sapindàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Dodonaea viscosa  ssp. spatulata Sapindàcies Austràlia meridional arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Drosanthemum sp. Aizoàcies Província del Cap entapissant molt baixes 9 ple sol

Dymondia margaretae Asteràcies Sud Àfrica planta herbàcia baixes 9 ple sol

Ebenus cretica Fabàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 9 ple sol

Echium candicans Boraginàcies Madeira arbust molt baixes 9 ple sol

Elaeagnus x reflexa Eleagnàcies Japó arbust baixes / moderades 7 sol / semiombra / ombra

Enchylaena tomentosa Qenopodiàcies Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Ephedra distachya Ephedràcies Sud d'Europa arbust molt baixes 7 sol

Eremophila glabra Myoporàcies Sud d'Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eriocephalus africanus Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Erysimum bicolor Cruciferes Canàries arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Erythrina lysistemon Fabàcies sud-Àfrica arbre baixes / moderades 9 sol

Eucalyptus eximia  cv. Nana Mirtàcies Cultivar (Austràlia) arbust baixes 9 sol / semiombra

Eucalyptus torquata Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre baixes 9 sol / semiombra

Felicia filifolia Asteràcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Frankenia laevis Frankeniàcies Litoral mediterrani entapissant baixes 7 sol

Gaura lindheimeri Onagràcies Amèrica del Nord planta herbàcia baixes / moderades 6 sol

Gazania longiscapa Compostes Sud-Àfrica entapissant baixes 5 sol

Gazania 'Sunstopers Lemon' Compostes Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania  'Sunstopers Orange' Asteràcies Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Genista linifolia Lleguminoses Reg. Mediterrània arbust baixes 8 sol

Grevillea  cv. Clearview David Proteàcies Cultivar (Austràlia) arbust molt baixes 8 ple sol

Grevillea johnsonii Proteàcies Est d'Austràlia arbust baixes 8 sol

Hakea laurina Proteàcies Sud-oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Hardenbergia violacea Lleguminoses Sud-est d'Austràlia enfiladissa baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum crispum Asteràcies Província del Cap arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum cymosum Asteràcies Sud-Àfrica arbust / entapissant molt baixes 8 ple sol

Helichrysum petiolare Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 sol / semiombra

Heteromeles arbutifolia Rosàcies Califòrnia arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum humile Oleàcies Oest de Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum subhumile Oleàcies Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Justicia adhatoda Acantàcies Àsia arbust moderades 9 sol / semiombra

Kunzea baxteri 'variegata' Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Lampranthus falcatus Aizoàcies Província del Cap arbust molt baixes 9 ple sol

Leucaena leucocephala Fabàcies Mèxic arbre baixes 9 sol / semiombra

Lippia nodiflora Verbenàcies Sud Amèrica entapissant baixes / moderades 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'Amethyst' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'ISABELLA®' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Lithodora diffusa Boraginàcies S. Europa arbust / entapissant baixes 9 sol / semiombra

Lomandra longifolia  'NYALLA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia ' TANIKA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Macrozamia moorei Zamiàcies Queensland, Austràlia arbre baixes 8 sol / semiombra

Maireana oppositifolia  'Blue bush' Amarantàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Melaleuca nesophila Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre / arbust molt baixes 9 ple sol / semiombra

Melianthus major Meliantàcies Sud-àfrica arbust baixes / moderades 8 ple sol

Myoporum insulare Mioporàcies Austràlia arbust baixes 9 sol

Pelargonium exstipulatum Geraniàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 sol

Perovskia atriplicifolia Labiades Centre d'Àsia arbust baixes / moderades 5 sol

Phormium tenax  'FLAMIN®'&'SWEET MIST®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 sol / semiombra

Phymosia umbellata Malvàcies Mèxic arbust moderades 9 ple sol / semiombra

Pimelea ferruginea Timeleàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Pittosporum hybrid  'Cut Above' Pitosporàcies Xina arbust baixes 8 sol / ombra

Polygala myrtifolia Polygalàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mirtàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mioporàcies Sud - Est d'Austràlia entapissant molt baixes 9 ple sol / semiombra

Roldana petasites Asteràcies Mèxic arbust modeades 9 sol / semiombra

Salvia africana Labiades Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Salvia apiana Labiades Califòrnia arbust molt baixes 8 ple sol

Schinus terebinthifolius Anacardiàcies Sud Amèrica arbre baixes 9 sol

Senecio linifolius Cesalpiniàcies Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Senna artemisioides Fabàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Senna spectabilis Fabàcies Mèxic arbre baixes / moderades 9 ple sol

Tecoma stans Bignoniàcies Nord-Amèrica arbre / arbust baixes / moderades 9 sol

Thevetia peruviana Apocynàcies Mèxic arbre / arbust baixes / moderades 8 ple sol

Thryptomene saxicola Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Tulbaghia violácea Liliàcies Sud-Àfrica mata fulla lineal baixes / moderades 8 sol / semiombra

Westringia fruticosa Lamiàcies NSW Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa  'MUNDI®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrid WSWESHYB03 VARIEGATED Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrida  'Naringa' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia x hibrida  'GREY BOX®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Wigandia urens  var. caracasana Hidrofil·làcies Amèrica central arbust baixes / moderades 10 ple sol

Xanthorrhoea glauca Xantorreàcies Queensland (Austràlia) herba arborescent baixes 9 ple sol

Espècies ordenades alfabèticament per nom científic  
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Necessitats 

hídriques

Resistència 

al fred
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Acacia cultriformis Fabàcies Est d'Austràlia arbre baixes 8 ple sol

Agonis flexuosa Mirtàcies Austràlia occidental arbre baixes /moderades 9 ple sol / semiombra

Albizia procera Fabàcies Sud d'Àsia arbre baixes /moderades 9 o 10 sol / semiombra

Beilschmiedia miersii Lauràcies Centre de Xile arbre moderades 10 sol / semiombra

Brachychiton acerifolius Malvàcies Queensland (Austràlia) arbre baixes / moderades 9 sol / semiombra

Brachychiton discolor Malvàcies Est d'Austràlia arbre baixes 10 sol / semiombra

Brachychiton palaustris Malvàcies Est d'Austràlia arbre molt baixes 9 ple sol / semiombra

Callitris preissii Cupressàcies E i S Austràlia arbre baixes 9 ple sol / semiombra

Erythrina lysistemon Fabàcies sud-Àfrica arbre baixes / moderades 9 sol

Eucalyptus torquata Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre baixes 9 sol / semiombra

Leucaena leucocephala Fabàcies Mèxic arbre baixes 9 sol / semiombra

Macrozamia moorei Zamiàcies Queensland, Austràlia arbre baixes 8 sol / semiombra

Schinus terebinthifolius Anacardiàcies Sud Amèrica arbre baixes 9 sol

Senna spectabilis Fabàcies Mèxic arbre baixes / moderades 9 ple sol

Melaleuca nesophila Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre / arbust molt baixes 9 ple sol / semiombra

Tecoma stans Bignoniàcies Nord-Amèrica arbre / arbust baixes / moderades 9 sol

Thevetia peruviana Apocynàcies Mèxic arbre / arbust baixes / moderades 8 ple sol

Abutilon grandifolium Malvàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 ple sol / semiombra

Adenanthos sericeus Proteàcies Austràlia occidental arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Artemisia afra Asteràcies Sud-àfrica arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Asparagus densiflorus  cv. Sprengeri Asparagàcies Sud-àfrica arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Atriplex halimus Quenopodiàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Atriplex nummularia Quenopodiàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Ballota acetabulosa Lamiàcies Grècia, Turquia arbust molt baixes 8 ple sol

Banksia praemorsa Proteàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 o 10 ple sol

Boronia crenulata Rutàcies Sudoest d'Austràlia arbust baixes / moderades 9 sol / semiombra

Callistemon pallidus Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon viminalis  'BETTER JOHN®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'MACARTHUR®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'Slim' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Calocephalus brownii  'Silver Cushion' Asteràcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Ceanothus griseus var. horizontalis Ramnàcies Costa Califòrnia arbust baixes / moderades 8 ple sol

Centaurea  cv. Colchester White Compostes Cultivar (regió mediterrània) arbust baixes 8 ple sol

Cerastium tomentosum Cariofil·làcies Europa (Alps italians) arbust baixes 4 ple sol

Cestrum parqui Solanàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 sol / semiombra

Cistus creticus Cistàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Coleonema pulchellum Rutàcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Convolvulus cneorum Convolvulàcies Itàlia. N Àfrica arbust molt baixes 8 sol

Dodonaea viscosa  'Dwarf' Sapindàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Dodonaea viscosa  ssp. spatulata Sapindàcies Austràlia meridional arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Ebenus cretica Fabàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 9 ple sol

Echium candicans Boraginàcies Madeira arbust molt baixes 9 ple sol

Elaeagnus x reflexa Eleagnàcies Japó arbust baixes / moderades 7 sol / semiombra / ombra

Enchylaena tomentosa Qenopodiàcies Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Ephedra distachya Ephedràcies Sud d'Europa arbust molt baixes 7 sol

Eremophila glabra Myoporàcies Sud d'Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eriocephalus africanus Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Erysimum bicolor Cruciferes Canàries arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eucalyptus eximia  cv. Nana Mirtàcies Cultivar (Austràlia) arbust baixes 9 sol / semiombra

Felicia filifolia Asteràcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Gazania 'Sunstopers Lemon' Compostes Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania  'Sunstopers Orange' Asteràcies Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Genista linifolia Lleguminoses Reg. Mediterrània arbust baixes 8 sol

Grevillea  cv. Clearview David Proteàcies Cultivar (Austràlia) arbust molt baixes 8 ple sol

Grevillea johnsonii Proteàcies Est d'Austràlia arbust baixes 8 sol

Hakea laurina Proteàcies Sud-oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Helichrysum crispum Asteràcies Província del Cap arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum petiolare Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 sol / semiombra

Heteromeles arbutifolia Rosàcies Califòrnia arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum humile Oleàcies Oest de Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum subhumile Oleàcies Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Justicia adhatoda Acantàcies Àsia arbust moderades 9 sol / semiombra

Kunzea baxteri 'variegata' Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Lampranthus falcatus Aizoàcies Província del Cap arbust molt baixes 9 ple sol

Maireana oppositifolia  'Blue bush' Amarantàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Melianthus major Meliantàcies Sud-àfrica arbust baixes / moderades 8 ple sol

Myoporum insulare Mioporàcies Austràlia arbust baixes 9 sol

Pelargonium exstipulatum Geraniàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 sol

Perovskia atriplicifolia Labiades Centre d'Àsia arbust baixes / moderades 5 sol

Phymosia umbellata Malvàcies Mèxic arbust moderades 9 ple sol / semiombra

Pimelea ferruginea Timeleàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Pittosporum hybrid  'Cut Above' Pitosporàcies Xina arbust baixes 8 sol / ombra

Polygala myrtifolia Polygalàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mirtàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Roldana petasites Asteràcies Mèxic arbust modeades 9 sol / semiombra

Salvia africana Labiades Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Salvia apiana Labiades Califòrnia arbust molt baixes 8 ple sol

Senecio linifolius Cesalpiniàcies Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Senna artemisioides Fabàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Thryptomene saxicola Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Westringia fruticosa Lamiàcies NSW Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa  'MUNDI®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrid WSWESHYB03 VARIEGATED Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrida  'Naringa' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia x hibrida  'GREY BOX®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Wigandia urens  var. caracasana Hidrofil·làcies Amèrica central arbust baixes / moderades 10 ple sol

Helichrysum cymosum Asteràcies Sud-Àfrica arbust / entapissant molt baixes 8 ple sol

Lithodora diffusa Boraginàcies S. Europa arbust / entapissant baixes 9 sol / semiombra

Hardenbergia violacea Lleguminoses Sud-est d'Austràlia enfiladissa baixes 9 sol / semiombra

Drosanthemum sp. Aizoàcies Província del Cap entapissant molt baixes 9 ple sol

Frankenia laevis Frankeniàcies Litoral mediterrani entapissant baixes 7 sol

Gazania longiscapa Compostes Sud-Àfrica entapissant baixes 5 sol

Lippia nodiflora Verbenàcies Sud Amèrica entapissant baixes / moderades 8 sol / semiombra

Regelia velutina Mioporàcies Sud - Est d'Austràlia entapissant molt baixes 9 ple sol / semiombra

Xanthorrhoea glauca Xantorreàcies Queensland (Austràlia) herba arborescent baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'CASSA BLUE®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'LITTLE JESS®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 10 ple sol

Dianella revoluta ' LITTLE REV®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella tasmanica  'Destiny' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol / semiombra

Liriope muscari  'Amethyst' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'ISABELLA®' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Lomandra longifolia  'NYALLA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia ' TANIKA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Phormium tenax  'FLAMIN®'&'SWEET MIST®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 sol / semiombra

Tulbaghia violácea Liliàcies Sud-Àfrica mata fulla lineal baixes / moderades 8 sol / semiombra

Dianthus anatolicus Cariofil·làcies Oest d'Àsia planta herbàcia baixes 6 ple sol

Dymondia margaretae Asteràcies Sud Àfrica planta herbàcia baixes 9 ple sol

Gaura lindheimeri Onagràcies Amèrica del Nord planta herbàcia baixes / moderades 6 sol

Espècies ordenades alfabèticament per port 
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Acacia cultriformis Fabàcies Est d'Austràlia arbre baixes 8 ple sol

Brachychiton discolor Malvàcies Est d'Austràlia arbre baixes 10 sol / semiombra

Callitris preissii Cupressàcies E i S Austràlia arbre baixes 9 ple sol / semiombra

Eucalyptus torquata Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre baixes 9 sol / semiombra

Leucaena leucocephala Fabàcies Mèxic arbre baixes 9 sol / semiombra

Macrozamia moorei Zamiàcies Queensland, Austràlia arbre baixes 8 sol / semiombra

Schinus terebinthifolius Anacardiàcies Sud Amèrica arbre baixes 9 sol

Adenanthos sericeus Proteàcies Austràlia occidental arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Asparagus densiflorus  cv. Sprengeri Asparagàcies Sud-àfrica arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Atriplex nummularia Quenopodiàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Banksia praemorsa Proteàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 o 10 ple sol

Callistemon pallidus Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon viminalis  'BETTER JOHN®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'MACARTHUR®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'Slim' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Calocephalus brownii  'Silver Cushion' Asteràcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Centaurea  cv. Colchester White Compostes Cultivar (regió mediterrània) arbust baixes 8 ple sol

Cerastium tomentosum Cariofil·làcies Europa (Alps italians) arbust baixes 4 ple sol

Coleonema pulchellum Rutàcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Dodonaea viscosa  'Dwarf' Sapindàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Enchylaena tomentosa Qenopodiàcies Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Eremophila glabra Myoporàcies Sud d'Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eriocephalus africanus Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Erysimum bicolor Cruciferes Canàries arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eucalyptus eximia  cv. Nana Mirtàcies Cultivar (Austràlia) arbust baixes 9 sol / semiombra

Gazania 'Sunstopers Lemon' Compostes Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania  'Sunstopers Orange' Asteràcies Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Genista linifolia Lleguminoses Reg. Mediterrània arbust baixes 8 sol

Grevillea johnsonii Proteàcies Est d'Austràlia arbust baixes 8 sol

Helichrysum petiolare Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 sol / semiombra

Heteromeles arbutifolia Rosàcies Califòrnia arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum humile Oleàcies Oest de Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum subhumile Oleàcies Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Myoporum insulare Mioporàcies Austràlia arbust baixes 9 sol

Pittosporum hybrid  'Cut Above' Pitosporàcies Xina arbust baixes 8 sol / ombra

Salvia africana Labiades Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Senecio linifolius Cesalpiniàcies Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Thryptomene saxicola Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Lithodora diffusa Boraginàcies S. Europa arbust / entapissant baixes 9 sol / semiombra

Hardenbergia violacea Lleguminoses Sud-est d'Austràlia enfiladissa baixes 9 sol / semiombra

Frankenia laevis Frankeniàcies Litoral mediterrani entapissant baixes 7 sol

Gazania longiscapa Compostes Sud-Àfrica entapissant baixes 5 sol

Xanthorrhoea glauca Xantorreàcies Queensland (Austràlia) herba arborescent baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'CASSA BLUE®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'LITTLE JESS®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 10 ple sol

Dianella revoluta ' LITTLE REV®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella tasmanica  'Destiny' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol / semiombra

Liriope muscari  'Amethyst' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'ISABELLA®' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Phormium tenax  'FLAMIN®'&'SWEET MIST®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 sol / semiombra

Dianthus anatolicus Cariofil·làcies Oest d'Àsia planta herbàcia baixes 6 ple sol

Dymondia margaretae Asteràcies Sud Àfrica planta herbàcia baixes 9 ple sol

Brachychiton acerifolius Malvàcies Queensland (Austràlia) arbre baixes / moderades 9 sol / semiombra

Erythrina lysistemon Fabàcies sud-Àfrica arbre baixes / moderades 9 sol

Senna spectabilis Fabàcies Mèxic arbre baixes / moderades 9 ple sol

Tecoma stans Bignoniàcies Nord-Amèrica arbre / arbust baixes / moderades 9 sol

Thevetia peruviana Apocynàcies Mèxic arbre / arbust baixes / moderades 8 ple sol

Boronia crenulata Rutàcies Sudoest d'Austràlia arbust baixes / moderades 9 sol / semiombra

Ceanothus griseus var. horizontalis Ramnàcies Costa Califòrnia arbust baixes / moderades 8 ple sol

Elaeagnus x reflexa Eleagnàcies Japó arbust baixes / moderades 7 sol / semiombra / ombra

Melianthus major Meliantàcies Sud-àfrica arbust baixes / moderades 8 ple sol

Perovskia atriplicifolia Labiades Centre d'Àsia arbust baixes / moderades 5 sol

Wigandia urens  var. caracasana Hidrofil·làcies Amèrica central arbust baixes / moderades 10 ple sol

Lippia nodiflora Verbenàcies Sud Amèrica entapissant baixes / moderades 8 sol / semiombra

Tulbaghia violácea Liliàcies Sud-Àfrica mata fulla lineal baixes / moderades 8 sol / semiombra

Gaura lindheimeri Onagràcies Amèrica del Nord planta herbàcia baixes / moderades 6 sol

Agonis flexuosa Mirtàcies Austràlia occidental arbre baixes /moderades 9 ple sol / semiombra

Albizia procera Fabàcies Sud d'Àsia arbre baixes /moderades 9 o 10 sol / semiombra

Abutilon grandifolium Malvàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 ple sol / semiombra

Cestrum parqui Solanàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 sol / semiombra

Roldana petasites Asteràcies Mèxic arbust modeades 9 sol / semiombra

Beilschmiedia miersii Lauràcies Centre de Xile arbre moderades 10 sol / semiombra

Justicia adhatoda Acantàcies Àsia arbust moderades 9 sol / semiombra

Phymosia umbellata Malvàcies Mèxic arbust moderades 9 ple sol / semiombra

Brachychiton palaustris Malvàcies Est d'Austràlia arbre molt baixes 9 ple sol / semiombra

Melaleuca nesophila Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre / arbust molt baixes 9 ple sol / semiombra

Artemisia afra Asteràcies Sud-àfrica arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Atriplex halimus Quenopodiàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Ballota acetabulosa Lamiàcies Grècia, Turquia arbust molt baixes 8 ple sol

Convolvulus cneorum Convolvulàcies Itàlia. N Àfrica arbust molt baixes 8 sol

Echium candicans Boraginàcies Madeira arbust molt baixes 9 ple sol

Ephedra distachya Ephedràcies Sud d'Europa arbust molt baixes 7 sol

Felicia filifolia Asteràcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Grevillea  cv. Clearview David Proteàcies Cultivar (Austràlia) arbust molt baixes 8 ple sol

Hakea laurina Proteàcies Sud-oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Helichrysum crispum Asteràcies Província del Cap arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Kunzea baxteri 'variegata' Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Lampranthus falcatus Aizoàcies Província del Cap arbust molt baixes 9 ple sol

Maireana oppositifolia  'Blue bush' Amarantàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Pelargonium exstipulatum Geraniàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 sol

Pimelea ferruginea Timeleàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Polygala myrtifolia Polygalàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mirtàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Salvia apiana Labiades Califòrnia arbust molt baixes 8 ple sol

Senna artemisioides Fabàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Westringia fruticosa Lamiàcies NSW Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa  'MUNDI®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrid WSWESHYB03 VARIEGATED Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrida  'Naringa' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia x hibrida  'GREY BOX®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Helichrysum cymosum Asteràcies Sud-Àfrica arbust / entapissant molt baixes 8 ple sol

Drosanthemum sp. Aizoàcies Província del Cap entapissant molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mioporàcies Sud - Est d'Austràlia entapissant molt baixes 9 ple sol / semiombra

Lomandra longifolia  'NYALLA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia ' TANIKA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Cistus creticus Cistàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Dodonaea viscosa  ssp. spatulata Sapindàcies Austràlia meridional arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Ebenus cretica Fabàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 9 ple sol

Espècies ordenades alfabèticament per necessitats hídriques 
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Cerastium tomentosum Cariofil·làcies Europa (Alps italians) arbust baixes 4 ple sol

Gazania 'Sunstopers Lemon' Compostes Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania  'Sunstopers Orange' Asteràcies Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania longiscapa Compostes Sud-Àfrica entapissant baixes 5 sol

Perovskia atriplicifolia Labiades Centre d'Àsia arbust baixes / moderades 5 sol

Dianthus anatolicus Cariofil·làcies Oest d'Àsia planta herbàcia baixes 6 ple sol

Gaura lindheimeri Onagràcies Amèrica del Nord planta herbàcia baixes / moderades 6 sol

Frankenia laevis Frankeniàcies Litoral mediterrani entapissant baixes 7 sol

Elaeagnus x reflexa Eleagnàcies Japó arbust baixes / moderades 7 sol / semiombra / ombra

Ephedra distachya Ephedràcies Sud d'Europa arbust molt baixes 7 sol

Acacia cultriformis Fabàcies Est d'Austràlia arbre baixes 8 ple sol

Macrozamia moorei Zamiàcies Queensland, Austràlia arbre baixes 8 sol / semiombra

Atriplex nummularia Quenopodiàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Centaurea  cv. Colchester White Compostes Cultivar (regió mediterrània) arbust baixes 8 ple sol

Dodonaea viscosa  'Dwarf' Sapindàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Genista linifolia Lleguminoses Reg. Mediterrània arbust baixes 8 sol

Grevillea johnsonii Proteàcies Est d'Austràlia arbust baixes 8 sol

Heteromeles arbutifolia Rosàcies Califòrnia arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum humile Oleàcies Oest de Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum subhumile Oleàcies Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Pittosporum hybrid  'Cut Above' Pitosporàcies Xina arbust baixes 8 sol / ombra

Liriope muscari  'Amethyst' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'ISABELLA®' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Thevetia peruviana Apocynàcies Mèxic arbre / arbust baixes / moderades 8 ple sol

Ceanothus griseus var. horizontalis Ramnàcies Costa Califòrnia arbust baixes / moderades 8 ple sol

Melianthus major Meliantàcies Sud-àfrica arbust baixes / moderades 8 ple sol

Lippia nodiflora Verbenàcies Sud Amèrica entapissant baixes / moderades 8 sol / semiombra

Tulbaghia violácea Liliàcies Sud-Àfrica mata fulla lineal baixes / moderades 8 sol / semiombra

Atriplex halimus Quenopodiàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Ballota acetabulosa Lamiàcies Grècia, Turquia arbust molt baixes 8 ple sol

Convolvulus cneorum Convolvulàcies Itàlia. N Àfrica arbust molt baixes 8 sol

Grevillea  cv. Clearview David Proteàcies Cultivar (Austràlia) arbust molt baixes 8 ple sol

Salvia apiana Labiades Califòrnia arbust molt baixes 8 ple sol

Senna artemisioides Fabàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Helichrysum cymosum Asteràcies Sud-Àfrica arbust / entapissant molt baixes 8 ple sol

Cistus creticus Cistàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Dodonaea viscosa  ssp. spatulata Sapindàcies Austràlia meridional arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Callitris preissii Cupressàcies E i S Austràlia arbre baixes 9 ple sol / semiombra

Eucalyptus torquata Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre baixes 9 sol / semiombra

Leucaena leucocephala Fabàcies Mèxic arbre baixes 9 sol / semiombra

Schinus terebinthifolius Anacardiàcies Sud Amèrica arbre baixes 9 sol

Adenanthos sericeus Proteàcies Austràlia occidental arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Asparagus densiflorus  cv. Sprengeri Asparagàcies Sud-àfrica arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon pallidus Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon viminalis  'BETTER JOHN®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'MACARTHUR®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'Slim' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Calocephalus brownii  'Silver Cushion' Asteràcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Coleonema pulchellum Rutàcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Enchylaena tomentosa Qenopodiàcies Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Eremophila glabra Myoporàcies Sud d'Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eriocephalus africanus Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Erysimum bicolor Cruciferes Canàries arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eucalyptus eximia  cv. Nana Mirtàcies Cultivar (Austràlia) arbust baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum petiolare Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 sol / semiombra

Myoporum insulare Mioporàcies Austràlia arbust baixes 9 sol

Salvia africana Labiades Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Senecio linifolius Cesalpiniàcies Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Thryptomene saxicola Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Lithodora diffusa Boraginàcies S. Europa arbust / entapissant baixes 9 sol / semiombra

Hardenbergia violacea Lleguminoses Sud-est d'Austràlia enfiladissa baixes 9 sol / semiombra

Xanthorrhoea glauca Xantorreàcies Queensland (Austràlia) herba arborescent baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'CASSA BLUE®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella revoluta ' LITTLE REV®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella tasmanica  'Destiny' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol / semiombra

Phormium tenax  'FLAMIN®'&'SWEET MIST®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 sol / semiombra

Dymondia margaretae Asteràcies Sud Àfrica planta herbàcia baixes 9 ple sol

Brachychiton acerifolius Malvàcies Queensland (Austràlia) arbre baixes / moderades 9 sol / semiombra

Erythrina lysistemon Fabàcies sud-Àfrica arbre baixes / moderades 9 sol

Senna spectabilis Fabàcies Mèxic arbre baixes / moderades 9 ple sol

Tecoma stans Bignoniàcies Nord-Amèrica arbre / arbust baixes / moderades 9 sol

Boronia crenulata Rutàcies Sudoest d'Austràlia arbust baixes / moderades 9 sol / semiombra

Agonis flexuosa Mirtàcies Austràlia occidental arbre baixes /moderades 9 ple sol / semiombra

Abutilon grandifolium Malvàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 ple sol / semiombra

Cestrum parqui Solanàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 sol / semiombra

Roldana petasites Asteràcies Mèxic arbust modeades 9 sol / semiombra

Justicia adhatoda Acantàcies Àsia arbust moderades 9 sol / semiombra

Phymosia umbellata Malvàcies Mèxic arbust moderades 9 ple sol / semiombra

Brachychiton palaustris Malvàcies Est d'Austràlia arbre molt baixes 9 ple sol / semiombra

Melaleuca nesophila Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre / arbust molt baixes 9 ple sol / semiombra

Artemisia afra Asteràcies Sud-àfrica arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Echium candicans Boraginàcies Madeira arbust molt baixes 9 ple sol

Felicia filifolia Asteràcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Hakea laurina Proteàcies Sud-oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Helichrysum crispum Asteràcies Província del Cap arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Kunzea baxteri 'variegata' Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Lampranthus falcatus Aizoàcies Província del Cap arbust molt baixes 9 ple sol

Maireana oppositifolia  'Blue bush' Amarantàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Pelargonium exstipulatum Geraniàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 sol

Pimelea ferruginea Timeleàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Polygala myrtifolia Polygalàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mirtàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa Lamiàcies NSW Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa  'MUNDI®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrid WSWESHYB03 VARIEGATED Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrida  'Naringa' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia x hibrida  'GREY BOX®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Drosanthemum sp. Aizoàcies Província del Cap entapissant molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mioporàcies Sud - Est d'Austràlia entapissant molt baixes 9 ple sol / semiombra

Lomandra longifolia  'NYALLA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia ' TANIKA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Ebenus cretica Fabàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 9 ple sol

Brachychiton discolor Malvàcies Est d'Austràlia arbre baixes 10 sol / semiombra

Dianella caerulea  'LITTLE JESS®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 10 ple sol

Wigandia urens  var. caracasana Hidrofil·làcies Amèrica central arbust baixes / moderades 10 ple sol

Beilschmiedia miersii Lauràcies Centre de Xile arbre moderades 10 sol / semiombra

Banksia praemorsa Proteàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 o 10 ple sol

Albizia procera Fabàcies Sud d'Àsia arbre baixes /moderades 9 o 10 sol / semiombra

Espècies ordenades alfabèticament per resistència al fred 
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Nom cienífic Familia Origen Port
Necessitats 

hídriques

Resistència 

al fred
Insolació

Cerastium tomentosum Cariofil·làcies Europa (Alps italians) arbust baixes 4 ple sol

Dianthus anatolicus Cariofil·làcies Oest d'Àsia planta herbàcia baixes 6 ple sol

Acacia cultriformis Fabàcies Est d'Austràlia arbre baixes 8 ple sol

Atriplex nummularia Quenopodiàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Centaurea  cv. Colchester White Compostes Cultivar (regió mediterrània) arbust baixes 8 ple sol

Dodonaea viscosa  'Dwarf' Sapindàcies Austràlia arbust baixes 8 ple sol

Thevetia peruviana Apocynàcies Mèxic arbre / arbust baixes / moderades 8 ple sol

Ceanothus griseus var. horizontalis Ramnàcies Costa Califòrnia arbust baixes / moderades 8 ple sol

Melianthus major Meliantàcies Sud-àfrica arbust baixes / moderades 8 ple sol

Atriplex halimus Quenopodiàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Ballota acetabulosa Lamiàcies Grècia, Turquia arbust molt baixes 8 ple sol

Grevillea  cv. Clearview David Proteàcies Cultivar (Austràlia) arbust molt baixes 8 ple sol

Salvia apiana Labiades Califòrnia arbust molt baixes 8 ple sol

Senna artemisioides Fabàcies Austràlia arbust molt baixes 8 ple sol

Helichrysum cymosum Asteràcies Sud-Àfrica arbust / entapissant molt baixes 8 ple sol

Callistemon viminalis  'BETTER JOHN®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'MACARTHUR®' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Callistemon viminalis  'Slim' Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Calocephalus brownii  'Silver Cushion' Asteràcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol

Coleonema pulchellum Rutàcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Eriocephalus africanus Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 ple sol

Salvia africana Labiades Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Senecio linifolius Cesalpiniàcies Sud-Àfrica arbust baixes 9 ple sol

Xanthorrhoea glauca Xantorreàcies Queensland (Austràlia) herba arborescent baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'CASSA BLUE®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dianella revoluta ' LITTLE REV®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol

Dymondia margaretae Asteràcies Sud Àfrica planta herbàcia baixes 9 ple sol

Senna spectabilis Fabàcies Mèxic arbre baixes / moderades 9 ple sol

Echium candicans Boraginàcies Madeira arbust molt baixes 9 ple sol

Felicia filifolia Asteràcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Hakea laurina Proteàcies Sud-oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Lampranthus falcatus Aizoàcies Província del Cap arbust molt baixes 9 ple sol

Maireana oppositifolia  'Blue bush' Amarantàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Polygala myrtifolia Polygalàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 ple sol

Regelia velutina Mirtàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa Lamiàcies NSW Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia fruticosa  'MUNDI®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrid WSWESHYB03 VARIEGATED Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia hybrida  'Naringa' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Westringia x hibrida  'GREY BOX®' Lamiàcies Austràlia arbust molt baixes 9 ple sol

Drosanthemum sp. Aizoàcies Província del Cap entapissant molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia  'NYALLA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Lomandra longifolia ' TANIKA®' Asparagàcies Est d'Austràlia mata fulla lineal molt baixes 9 ple sol

Ebenus cretica Fabàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 9 ple sol

Dianella caerulea  'LITTLE JESS®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 10 ple sol

Wigandia urens  var. caracasana Hidrofil·làcies Amèrica central arbust baixes / moderades 10 ple sol

Banksia praemorsa Proteàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 o 10 ple sol

Heteromeles arbutifolia Rosàcies Califòrnia arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum humile Oleàcies Oest de Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Jasminum subhumile Oleàcies Xina arbust baixes 8 ple sol / semiombra

Callitris preissii Cupressàcies E i S Austràlia arbre baixes 9 ple sol / semiombra

Adenanthos sericeus Proteàcies Austràlia occidental arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Asparagus densiflorus  cv. Sprengeri Asparagàcies Sud-àfrica arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Callistemon pallidus Mirtàcies Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Eremophila glabra Myoporàcies Sud d'Austràlia arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Erysimum bicolor Cruciferes Canàries arbust baixes 9 ple sol / semiombra

Dianella tasmanica  'Destiny' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 ple sol / semiombra

Agonis flexuosa Mirtàcies Austràlia occidental arbre baixes /moderades 9 ple sol / semiombra

Abutilon grandifolium Malvàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 ple sol / semiombra

Phymosia umbellata Malvàcies Mèxic arbust moderades 9 ple sol / semiombra

Brachychiton palaustris Malvàcies Est d'Austràlia arbre molt baixes 9 ple sol / semiombra

Melaleuca nesophila Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre / arbust molt baixes 9 ple sol / semiombra

Regelia velutina Mioporàcies Sud - Est d'Austràlia entapissant molt baixes 9 ple sol / semiombra

Gazania 'Sunstopers Lemon' Compostes Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania  'Sunstopers Orange' Asteràcies Sud-Àfrica arbust baixes 5 sol

Gazania longiscapa Compostes Sud-Àfrica entapissant baixes 5 sol

Perovskia atriplicifolia Labiades Centre d'Àsia arbust baixes / moderades 5 sol

Gaura lindheimeri Onagràcies Amèrica del Nord planta herbàcia baixes / moderades 6 sol

Frankenia laevis Frankeniàcies Litoral mediterrani entapissant baixes 7 sol

Ephedra distachya Ephedràcies Sud d'Europa arbust molt baixes 7 sol

Genista linifolia Lleguminoses Reg. Mediterrània arbust baixes 8 sol

Grevillea johnsonii Proteàcies Est d'Austràlia arbust baixes 8 sol

Convolvulus cneorum Convolvulàcies Itàlia. N Àfrica arbust molt baixes 8 sol

Schinus terebinthifolius Anacardiàcies Sud Amèrica arbre baixes 9 sol

Myoporum insulare Mioporàcies Austràlia arbust baixes 9 sol

Erythrina lysistemon Fabàcies sud-Àfrica arbre baixes / moderades 9 sol

Tecoma stans Bignoniàcies Nord-Amèrica arbre / arbust baixes / moderades 9 sol

Pelargonium exstipulatum Geraniàcies Sud-Àfrica arbust molt baixes 9 sol

Pittosporum hybrid  'Cut Above' Pitosporàcies Xina arbust baixes 8 sol / ombra

Macrozamia moorei Zamiàcies Queensland, Austràlia arbre baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'Amethyst' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Liriope muscari  'ISABELLA®' Asparagàcies Japó mata fulla lineal baixes 8 sol / semiombra

Lippia nodiflora Verbenàcies Sud Amèrica entapissant baixes / moderades 8 sol / semiombra

Tulbaghia violácea Liliàcies Sud-Àfrica mata fulla lineal baixes / moderades 8 sol / semiombra

Cistus creticus Cistàcies Reg. Mediterrània Oriental arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Dodonaea viscosa  ssp. spatulata Sapindàcies Austràlia meridional arbust molt baixes / baixes 8 sol / semiombra

Eucalyptus torquata Mirtàcies Oest d'Austràlia arbre baixes 9 sol / semiombra

Leucaena leucocephala Fabàcies Mèxic arbre baixes 9 sol / semiombra

Enchylaena tomentosa Qenopodiàcies Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Eucalyptus eximia  cv. Nana Mirtàcies Cultivar (Austràlia) arbust baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum petiolare Asteràcies Província del Cap arbust baixes 9 sol / semiombra

Thryptomene saxicola Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust baixes 9 sol / semiombra

Lithodora diffusa Boraginàcies S. Europa arbust / entapissant baixes 9 sol / semiombra

Hardenbergia violacea Lleguminoses Sud-est d'Austràlia enfiladissa baixes 9 sol / semiombra

Phormium tenax  'FLAMIN®'&'SWEET MIST®' Xantorreàcies Austràlia mata fulla lineal baixes 9 sol / semiombra

Brachychiton acerifolius Malvàcies Queensland (Austràlia) arbre baixes / moderades 9 sol / semiombra

Boronia crenulata Rutàcies Sudoest d'Austràlia arbust baixes / moderades 9 sol / semiombra

Cestrum parqui Solanàcies Sud-Amèrica arbust baixes/moderades 9 sol / semiombra

Roldana petasites Asteràcies Mèxic arbust modeades 9 sol / semiombra

Justicia adhatoda Acantàcies Àsia arbust moderades 9 sol / semiombra

Artemisia afra Asteràcies Sud-àfrica arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Helichrysum crispum Asteràcies Província del Cap arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Kunzea baxteri 'variegata' Mirtàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Pimelea ferruginea Timeleàcies Oest d'Austràlia arbust molt baixes 9 sol / semiombra

Brachychiton discolor Malvàcies Est d'Austràlia arbre baixes 10 sol / semiombra

Beilschmiedia miersii Lauràcies Centre de Xile arbre moderades 10 sol / semiombra

Albizia procera Fabàcies Sud d'Àsia arbre baixes /moderades 9 o 10 sol / semiombra

Elaeagnus x reflexa Eleagnàcies Japó arbust baixes / moderades 7 sol / semiombra / ombra

Espècies ordenades alfabèticament per insolació 
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