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Collectanea Botanica, la revista que edita l’Institut 

Botànic de Barcelona (IBB), acaba de publicar el 

seu darrer volum (34). Aquest volum està dedicat 

gairebé en exclusiva a l’ecologia, evolució i 

conservació de les plantes de la Xina. La flora de 

la Xina és la tercera més important del món pel 

que fa a nombre total d’espècies (més de 30.000) 

i una de les més interessants en termes evolutius. 

Dissortadament, part d’aquesta diversitat està en 

greu perill degut a una sèrie d’amenaces que són 

principalment conseqüència del l’intens 

creixement econòmic i demogràfic que ha 

experimentat el gegant asiàtic durant les darreres 

dècades. 

En un esforç per tal de contribuir al coneixement i 

la conservació de la flora xinesa, Collectanea 

Botanica ha fet un recull de nou treballs (set 

articles, una nota breu i un editorial) que tracten 

diversos aspectes que inclouen la biogeografia, la 

conservació, la demografia, l’ecologia, l’evolució i les relacions planta-animal. D’entre les 

contribucions, podem destacar un treball on s’exploren els patrons de distribució d’espècies relictes a 

la reserva natural de Fanjingshan, un estudi florístic del llac Poyang (el més gran de la Xina i que forma 

part de la xarxa Ramsar) i les zones humides annexes, una revisió de la riquesa i de l’estat de 

conservació de les orquídies de l’illa tropical de Hainan (que constitueix la província més meridional de 

la Xina) i la primera observació de la planta del jade (Crassula ovata) en estat silvestre a la Xina 

continental. Una menció especial mereix l’extens treball de Cindy Tang, investigadora de la Universitat 

de Yunnan, que realitza una anàlisi exhaustiva —detallant amb una gran precisió els patrons 

altitudinals i latitudinals— dels boscos subtropicals perennes de fulla ampla del sud-oest de la Xina, 

d’enorme importància donat que representen una de les zones amb més diversitat vegetal de tot 

l’hemisferi nord. 

A banda d’aquests treballs dedicats a la Xina, el volum 34 inclou dues notícies dins la secció de Notícies 

i novetats de l’IBB. La primera de les notícies fa referència a la visibilitat on-line del centre, i es dona a 

conèixer la implementació de la nova plana web, a més de la pàgina de Facebook i el canal de 



 

         

Youtube. La segona de les notícies detalla la declaració del Gabinet Salvador com a Bé Cultural 

d’Interès Nacional (BCIN) per part de la Generalitat de Catalunya. 
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Podeu descarregar-vos els articles al lloc web de la revista en el següent enllaç. 
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