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Compostos aromàtics del BOSC
Quina olor notem quan som al bosc,
bona o dolenta?
Quan caminem pel bosc per regla
general notem una olor agradable.
Majoritàriament és deguda als
components volàtils que es troben en
les plantes i els arbres.
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Aquests compostos els podem extreure, per
exemple de les Plantes Aromàtiques i
Medicinals, en forma d’olis essencials.

A la imatge de l’Hidrodestil.lador, anomenat
CLEVENGER, podem veure la planta amb
aigua, que bullirà gràcies a la manta
calefactora. L’aigua passarà a vapor i el vapor
d’aigua arrossegarà aquests components
volàtils de la planta. Quan els vapors passen
pel condensador tornen a l’estat líquid i com
que els components volàtils de la planta es
troben en forma d’oli, els podrem recollir ja
que l’oli és menys dens que l’aigua i es
quedarà a la part superior.

L’Aroma del BOSC



Una vegada que tenim l’oli separat, per saber
quins components són els que li donen aquesta
olor, amb una xeringa punxem una petita part de
l’oli al Cromatògraf de gasos. Aquí aconseguirem
esbrinar tots els compostos que hi ha a l’oli i
obtindrem un cromatograma amb diferents pics.
El pic més alt serà el compost majoritari (del que
n’hi ha més quantitat). Aquests compostos es
troben en els arbres i en les plantes aromàtiques.
Per regla general tenen un nom semblant al nom
vulgar de la planta: Timó / Thymol ; Menta /
Menthol; Pins i Avets / Pinè...
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Quantes plantes aromàtiques coneixes?
Sobre la taula hi podeu trobar 8 plantes que
estan numerades. Amb el Codi QR anireu a un
qüestionari de Google forms on us podreu posar
a prova!



Quin és el color del bosc?
D’entrada el color predominant és el verd.

I perquè són verdes les fulles dels 
arbres?

Les fulles tenen un pigment, la clorofil.la,
que és de color verd i que es sintetitza amb
la llum del Sol. Gràcies a aquest pigment
pot tenir lloc la gran reacció de la natura: La
fotosíntesi.

6 CO₂ +  6 H₂O  → C₆H₁₂O₆  +  6 O₂

Amb aquesta reacció els arbres i les plantes,
gràcies a la llum del Sol transformen l’aigua
i el CO₂ (que contamina l’aire) en sucres
(que els serveixen d’aliment) i en oxigen. Es
una reacció magnífica que permet que les
plantes s’alimentin tot purificant l’aire que
ens envolta.
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Però només veiem color verd al BOSC? 

Quan arriba la tardor apareixen molts altres colors. Les fulles van perdent el verd i apareixen els
grocs dels carotens i els vermells de les antocianines. Aquests pigments ja hi eren d’entrada,
però les moltes hores de Sol de la primavera i l’estiu fan que hi hagi molta quantitat de
cloroifil.la que els emmascara. Quan el dia és més curt, les plantes sintetitzen menys clorofil.la i
afloren la resta de colors. Ho podem veure molt bé triturant fulles verdes amb acetona i posant
l’extracte en un paper porós. A part del verd apareixen altres colors!
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Al bosc també hi ha fruits amb colors, com les
maduixes vermelles que tenen també
antocianines. En canvi els bolets de colors molt
variats tenen uns pigments completament
diferents. Els bolets són els fruits dels fongs
que viuen soterrats i en perfecte simbiosi amb
els arbres. Els hi proporcionen aigua a canvi de
sucres que els donen els arbres a ells. Els
pigments dels bolets són les Betalaïnes, els
taronges les Betaxantines i els vermells les
Betacianines. Els seus pigments són els
mateixos que els de la remolatxa.

El color del BOSC



La ciència que estudia l’edat dels arbres és la
Dendrocronologia. Cada anell de l’arbre ens
indica 1 any de creixement, Els anells més
clars són de primavera i els més foscos són el
creixement a la tardor. Si són més gruixuts o
més prims ens indica si ha estat un any plujós
o amb sequera. Prova a comptar quants anys
tenen els troncs de sobre la taula, ho podeu
respondre al Google forms que trobareu al
codi QR. Aquí teniu diferents troncs numerats
i podeu comptar el nombre d’anells. Per
comptar l’edat dels arbres no cal tallar-los,
tenim un equip, la Barrina de Pressler, que
ens permet fer un petit orifici a l’arbre i poder
veure els anells.

Ara ja et pots posar a prova i descobrir quants
dels 14 arbres que hi ha a la taula coneixeu.
Primer mireu-los tots, amb les fulles i alguns
fruits que tenen al costat. Si entreu al Google
forms del codi QR, anem a veure quants en
sabeu reconèixer!

Coneixes els arbres?



Els líquens són uns organismes que moltes
vegades recobreixen el tronc dels arbres, que es
troben a mig camí entre el món de les algues i
dels fongs.

Els líquens són uns magnífics bioindicadors de la
qualitat de l’aire. Concretament són molt
sensibles a la presència d’òxids de nitrogen (que
provenen sobretot de la contaminació per
trànsit dels cotxes). Al pòster es veu molt bé
quins són els més sensibles, i que per tant
només els trobarem en llocs de molt bona
qualitat de l’aire.

Aquí teniu una colla de líquens, amb els
microscopis de butxaca podeu mirar-los d’a
prop i veureu quines formes més fascinants que
tenen!

Que amaguen els líquens?

ARA QUAN ANIREU AL BOSC US FIXAREU SEGUR EN MOLTS MÉS DETALLS!!!
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