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NOVES DADES SOBRE BRIOFITS SEMIFOSSILS DE LA GARROTXA *
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SUMMARY
New data about subfossil bryophytes from La Garrotxa ( Catalonia , Spain)

This is a survey of subfossil bryophytes in different peat layers of four quaternary

lake sediment cores from the volcanic area of La Garrotxa, in Catalonia (Spain). Five taxa

of subfossil mosses have been identified: Drepanocladus aduncus, Leptodyctium riparium,
Eurhynchium schleicheri, Homalothecium sp. and Meesia triquetra. M. triquetra had never

been found in Catalonia and only two references are know in the whole Iberian Peninsu-

la, both dated from last century. The sedimentary origin of these species, as well as the

possible causes of the extinction of M. triquetra, are discussed.

.RESUM

Hom ha estudiat els briofits semifossils dels diferents nivells torbosos de quatre

columnes sedimentaries extretes de diposits quaternaris de la zona volcanica de la Garrot-

xa. Hom ha determinat 5 taxons: Drepanocladus aduncus, Leptodyctium riparium, Eurhyn-
chium schleicheri, Homalothecium sp. i Meesia triquetra. M. triquetra no s'havia trobat mai

a Catalunya i nomes se'n coneixen dues citacions a tota la peninsula Iberica, ambdues
del segle passat. Hom discuteix l'origen sedimentari de les cinc especies aixi com les

possibles causes de I'extincio de M. triquetra.

INTRODUCCIO

En l'actualitat hom esta duent a terme
un treball d'invcstigacio sobre paleocli-
matologia i vegetacio del Postglacial i Tar-
diglacial a Catalunya. Aquesta recerca es
basa, fonamentalment, en les analisis pol-
liniques de sediments quaternaris del N.E.
de la peninsula Iberica.

El 1983, el Servei Geologic de Cata-
lunya va patrocinar la realitzacio d'una
campanya de sondatges a la zona volcani-

ca de la Garrotxa (MALLARACH et al.,
1985). Aquests sondatges han confirmat
un cop mes les grans possibilitats que
ofereix aquesta regio per a la comprensio
de la historia geologica i biologica de l'Eu-
ropa meridional durant el Quaternari.
Com a complement d'aquests treballs

interdisciplinaris, s'han determinat els

briofits semifossils que han aparegut en

un estat de conservacio suficientment bo
per a poder ser identificats. El seu estudi
suposa una aportacio mes al coneixemont

* Aquest treball forma part del projecte 2212 de l'IEC.
** Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Universitat AutOnoma de Bar-

celona. 08193 Bellaterra (Barcelona).
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Ffc. 1. a. Localitzacio geografica de la zona d'estudi i situacio de lee columnes sedimentologiques.
1: Pla de la Pinya; 2: Pla de lee Preses; 3: Pla de Llacs; 4: Pla de 1'Estany.
b. Diagrama ombrotermic d'Olot.
a. Geographic location of the research area and situation of the sedimentologic cores. 1: Pla de la Pinya, 2: Pla de lee
Preses, 3: Pla de Llacs, 4: Pla de 1'Estany.
b. Climate diagram of Olot.

de la historic local de determinate am- trobats els briofits poden
bients quaternaris. Des del punt de vista gura 2.
paleoecologic, les tolerancies actuals dels
briofits que hom troba fossilitzats donen
una valuosa informacio sobre les condi-
tions, el substrat, el nivell d'aigua, etc.,
de lee localitats estudiades.

SITUACIb GEOGRAFICA

Les columnes sedimentologiques estu-
diades s'han extret de diposits quaterna-
ris de la zona volcanica de la Garrotxa
(Girona) localitzats al plc de la Pinya, plc
de lee Preses, plc de Llacs i plc de 1'Es-
tany (fig. 1).
La descripcio de lee columnes sedimen-

tologiques i lee profunditats on han estat

METODOLOGIA

veure's a la fi-

E1 metod^ emprat es basa, fonamental-
ment, en el proposat per Dtcxsoiv (1973).
Hom ha partit d'una quantitat initial de
sediment duns 10 0 20 cm', efectuant-
se el mostreig cada 10 cm al llarg de lee
4 columnes sedimentologiques.

El sediment mostrejat es disgrega amb
NaOH o HCl diluit (segons la seva natu-
ralesa) amb 1'ajut d'una agitacio suau du-
rant 10 minuts. Posteriorment, es proce-
deix a un ren'tat amb aigua destil•lada i es
filtra amb una xarxa de mida adequada
Centre 0,2 i 0,5 mm). E1 residu s'emmagat-
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FIG. 2. Descripcib dels nivells sedimentolbgics i
localitzacib de les troballes dell briofits semlfbs-
sils. A: argiles; GH: graves heterometriques; L:
Ilims; P: piroclasts; S: sorres; T: torbes.
Description of the sediment layers and location of the

subfossil bryophytes findings. A: clays; GH: heterome-

tric gravels; L: muds; P: pyroclastic level; C: sands;
T: peat.

zema en flascons amb glicerina (5 %), ai-
gua (25 %) i alcohol (70 %) i es va exami-
nant en petites quantitats amb l'ajut d'un
microscopi estereoscopic.

RESULTATS

Els sediments estudiats han resultat ser
fora pobres pel que fa a restes de brio-
fits. Hom ha pogut identificar 5 taxons:
Drepanocladus aduncus, Leptodyctium ri-
parium, Eurhvnchium schleicheri, Homa-
lothecium sp. i Meesia triquetra.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
ha estat el taxon trobat amb mes frequen-
cia i amb major abundancia. S'ha localit-
zat en diversos nivells, entre els 2,8 i els

4,8 m del sondatge del pla de la Pinya, en
els 3,5 m del sondatge del pla de Llacs i
en dos nivells de torbes en el sondatge
del pla de l'Estany (entre els 1,2 i els 2 m
i cap als 3,9 m).

Les analisis polliniques del sondeig del
pla de la Pinya mostren que, durant 1'e-
poca en que se sedimentaren les torbes i
argiles que contenen restes de D. aduncus,
el paisatge vegetal era dominat per rou-
res, avets, faigs, pins i avellaners. Tambe
es denota la presencia local d'unes con-
dicions palustres (nivells oscillants de Ty-
pha i ciperacies). Prenent com a referen-
cia una data de 14C dels 6,3 m (7.340 ± 80
B.P.; Gif-6876) i la composici6 de la vege-
taci6, hom dedueix que els briofits tro-
bats en aquesta zona de la columna cor-
responen als periodes Atlantic i Subbo-
reai.
Les analisis polliniques i la data de 14C

(12.300 ± 110 B.P.; Gif-6875) del nivell on
ha estat trobat D. aduncus al pla de Llacs
palesen que aquestes torbes es formaren
durant el Tardiglacial.

Els primers nivells torbosos del son-

datge del pla de l'Estany on s'ha localit-

zat D. aduncus tindrien unes edats com-
preses entre els 3.800 ± 45 i els 2.120 ± 50

B.P. (MENENDEZ AMOR, 1964).
Leptodyctium riparium (Hedw.) Warnst.

s'ha trobat en no gaire bon estat de con-
servaci6 i amb forga menys frequencia
que D. aduncus. Al pla de la Pinya s'ha lo-
calitzat en tres nivells (3,2 m; 3,6 m; 5,1
m). Tambe s'ha observat a la primera zona
de torbes del pla de 1'Estany.
Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Lor. i

Homalothecium sp. han estat trobats als
8,5 m de fondaria en un nivell format per
llims i argiles del sondatge del pla de les
Preses. La correlaci6 pollinica entre aquest
sondatge i el del pla de la Pinya porta a
pensar que aquest nivell se sediments du-
rant el periode Boreal o Pre-boreal.
Meesia triquetra (Richter) Angstr. s'ha

trobat en un nivell de transici6 entre ar-
giles i torbes, als 1,10 m de fondaria del
sondatge del pla de l'Estany que, proba-
blement, es diposita fa uns 2.000 anys, du-
rant el periode Subatlantic (MENENDEZ
AMOR, 1964). CASAS & CARTANA (1984) tro-
baren, en un altre sondeig efectuat a uns
50 m a 1'W de l'analitzat actualment, res-
ter forca ben conservades de Meesia lon-
giseta Hedw. a unes fondaries i a uns ni-
vells estratigrafics semblants. Ambdues es-
pecies (ben diferenciables entre elles per
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la presencia o no de dents en el marge fo-
liar, cntre altres caracterfstiques) viuen en
habitats similars i en el mateix tipus de
comunitat vegetal (ABRAMOVA, 1956). Se-
gons HERZOG (1926), son especies relictes
glacials.
L. riparium i D. aduncus havien estat lo-
calitzats anteriorment en estat semifossil
al pla de 1'Estany on, actualment, encara
s'hi troben amb forca abundancia en els
hoes mes enaiguats del centre de la conca.

DISCUSSIO I CONCLUSIONS

En considerar quin ha estat l'origen dels
briofits que han quedat dipositats en els
sediments quaternaris estudiats, cal ob-
servar quins habitats ocupen en 1'actua-
litat les especies trobades. Drepanocladus
aduncus, Leptodyctium riparium i Meesia
triquetra acostumen a viure en Rocs enai-
guats (aiguamolls, aiguamoixos, vores d'es-
tanys, etc.). Aixo fa pensar que aquestes
especies s'han sedimentat a no gaire dis-
tancia d'alla on van viure i morir. En can-
vi, Homalothecium sp. i Eurhvnchium sch-
leicheri, en ocupar altres tipus d'habitats,
han de ser considerate com a fossils al-16c-
tons. De fet, la posicio del sondatge del
pla de les Preses (enmig de la Vall) i la
gran quantitat de material detritic que
presenten la majoria dels seus nivells son
una prova mes de la naturalesa alloctona
d'una bona part d'aquests sediments.

Cal considerar, tambe, la significacio de
la troballa tie Meesia triquetra. A Cata-
lunya encara no s'havia trobat mai (ni viva
ni fossil), i a la peninsula Iberica. existei-
xen solament dues citacions del segle pas-
sat: Sierra de Guadarrama a Cercedilla,
VL 11 (RoHL, 1897) i Agrilla de Portugos
(Alpujarras), VF 28 (HoHNEL, 1895). No
hi ha constancia que s'hi hagi trobat de
nou aetualment. M. triquetra ha tingut
una amplia distribucio a Europa fins al
scgle passat (WIEGGERS & VAN GEEL, 1984).

En l'actualitat es extingida a nombroscs
localitats i la seva distribucio qucda loca-
litzada pel nord i est d'Europa (dcs d'Es-
candinavia fins a Romania), nord d'Asia,
nord d'America i Groenlandia. Les causes
de la seva extincio caldria buscar-les, d'u-
na Banda, en questions climatiques i, de
l'altra, en accions antropogeniques (dre-
natges, conreus, etc.). A les localitats ac-
tuals, M. triquetra mostra un ampli inter-
val de requeriments de valors de pH (en-
tre 5,0 i 9,0) i de concentracio de calci
(entre 4,5 i 46,0 mg/1). P-s mes estricte,
pero, pel que fa referencia al nivell hi-
dric (de + 1 fins a - 15 cm) (WIEGGERs
& VAN GEEL, 1984).
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