
39

III Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, 2007

Introducció

El coneixement de la diversitat dels organismes pre-
sents en una zona és una primera eina per tal de 
valorar la seva qualitat. A partir d’aquestes dades hom 
pot establir les bases per dur a terme el monitoratge 
de futurs canvis per tal de poder valorar-los amb més 
coneixement de causa.
 
L’ús dels líquens epífi ts com a bioindicadors es va 
començar a utilitzar a casa nostra per avaluar la qualitat 
atmosfèrica (GIRALT 1996). Els líquens també són indica-
dors de la qualitat del bosc. Aquesta característica s’ha 
aplicat en boscos atlàntics (ROSE 1976; ETAYO & GÓMEZ-
BOLEA 1992; TIBELL 1992; SELVA 1994), i més recentment 
en l’alzinar (LONGÁN 2006).

L’estudi dels líquens de la Garrotxa ens ha aportat 
dades innovadores i interessants com ha estat el des-
cobriment de la presència de líquens foliícoles (LLOP & 
GÓMEZ-BOLEA 2006), molts d’ells amb afi nitats tropicals i 
subtropicals. Moltes més dades tenim sobre els líquens 
epífi ts, principalment de l’alzinar (Gómez-Bolea 1985; 
LONGÁN & GÓMEZ-BOLEA 1999; LONGÁN et al. 2000; LONGÁN 
2006), però no passa el mateix amb els líquens saxíco-
les dels que només en coneixem un treball antic i molt 
poc exhaustiu (MAHEU & WERNER 1935).

L’estudi dels líquens dels alzinars catalogats com a 
madurs de la Garrotxa, del qual presentem les primeres 
dades, l’hem plantejat de forma integral, es a dir que a 
més dels líquens epífi ts prospectem els líquens terríco-
les i saxícoles sempre que la parcel·la ho permeti.

Els objectius d’aquest estudi són: 

a) incrementar el coneixement sobre la diversitat liquè-
nica de la comarca

b) comparar les diferents parcel·les des del punt de 
vista de la qualitat ambiental del bosc per tal d’establir 
la base pel monitoratge de futurs canvis que es puguin 
donar. 

Àrea d’estudi

L’estudi es realitza en cinc parcel·les d’alzinar madur 
(fi gura 1). En aquest treball es presenten els resultats 
corresponents a tres d’aquestes parcel.les: Bosc de 

Quer (La Vall de Bianya), Falgars (Beuda) i Roca de 
Migdia (Mieres). Bosc de Quer es troba situada a 620 
m d’altitud, sobre un substrat de roca calcària, amb 
una orientació SSE i una cobertura arbòria del 90%. 
Falgars se situa a 750 m d’altitud, sobre roca calcària, 
amb orientació NNE i una cobertura arbòria del 70%. 
Roca del Migdia es troba a 663 m d’altitud, sobre 
gresos, orientació WNW i amb una cobertura arbòria 
del 90%.

Metodologia

La diversitat liquènica de les parcel·les s’ha establert 
examinant tots els foròfi ts presents, els afl oraments de 
roques, així com els sòls i molses. La identifi cació dels 
tàxons s’ha fet in situ quan ha estat possible. En cas 
contrari, s’han pres mostres i han estat identifi cades 
al laboratori de liquenologia de la Unitat de Botànica 
del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat 
de Barcelona. La metodologia aplicada es basa en 
l’observació de caràcters macroscòpics i microscòpics 
i en caràcters químics.

La qualitat ambiental dels alzinars s’ha calculat en 
base a l’índex liquènic (IL), seguint els criteris de 
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Figura 1. Localització de les parcel·les d’alzinar madur selec-
cionades. 1: Bosc de Quer, 2: Espunya, 3: Falgars, 4: Roca 
de Migdia, 5: Ventós.
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LONGÁN (2006). Per calcular l’IL s’han seleccionat, per 
cada parcel·la, 10 arbres que presentaven el diàmetre 
de tronc més gran a l’alçada del pit. A cada arbre s’han 
identifi cat els líquens presents des de la base fi ns a 2 m 
d’alçada aproximadament. A més de l’IL, s’ha calcu-
lat la proporció dels diferents biotipus així com dels 
fotobionts dels tàxons epífi ts. Aquestes dades s’han 
contrastat amb les dades dels alzinars catalans segons 
l’estudi fet per LONGÁN (2006).

Resultats

S’han identifi cat 112 espècies de líquens en el conjunt 
de les tres parcel·les. A Bosc de Quer s’han identifi cat 
62 tàxons, a Falgars 58 i a Roca de Migdia 43. La llista 
d’espècies per cada parcel·la es detalla a la taula 1. 

L’afi nitat dels tàxons trobats pels diferents substrats 
s’especifi ca a la taula 2.

Els valors d’IL positiu de les tres parcel·les ens indiquen 
que la qualitat ambiental és òptima (IL+ > 10) a Bosc 
de Quer i Falgars, i molt alta (9 ≤ IL+ ≤ 10) a Roca de 
Migdia. Però a Roca de Migdia el valor d’IL negatiu és 
més alt (IL- = 6) que a les altres dues parcel·les on IL- 
és 3 (fi gura 2).

Els biotipus dels líquens epífi ts a les tres parcel·les 
estudiades presenten una distribució semblant a la que 
es troba en el global dels alzinars catalans (fi gura 3). 
Els tal·lus crustacis predominen a totes les parcel·les. 
Els líquens foliacis són més abundants a Bosc de Quer 
que a Falgars i Roca de Migdia. En aquesta darrera 

parcel·la, els líquens fruticulosos hi són presents (7,1%), 
mentre que són absents a les altres dues parcel·les. Els 
tal·lus esquamulosos es troben en proporcions sem-
blants, tret de Roca de Migdia on són menys freqüents. 
La proporció de tal·lus leprarioides mostra més diferèn-
cia a totes les parcel·les, on són notablement menys 
freqüents que al global dels alzinars catalans.IL-

La proporció de fotobionts dels líquens epífi ts se-
gueix una distribució semblant als alzinars estudiats 
i als alzinars catalans (fi gura 4). A totes les parcel·les 
predominen els líquens amb clorococcals, seguit dels 
líquens amb trentepolials. A destacar la major proporció 
de  líquens amb trentepolials als alzinars de la Garrotxa 
comparat amb els alzinars catalans. Per altra banda, 
a Roca de Migdia no s’han observat líquens amb 
cianòfi ts, que són relativament abundants a Bosc de 
Quer i Falgars, comparat amb les dades dels alzinars 
catalans.

Figura 2. Valors de l’índex liquènic positiu (IL+) i negatiu (IL-) 
per a les tres parcel·les estudiades

Figura 3. Distribució dels diferents biotipus de líquens epífi ts a 
les parcel·les estudiades, comparat amb les dades gene-
rals dels alzinars catalans (LONGÁN 2006). CRUST.: crustaci, 
FOLI.: foliaci, ESQU.: esquamulós, LEPR.: leprarioide, FRUT.: 
fruticulós.

Figura 4. Percentatge de les espècies de líquens epífi ts amb 
diferents fotobionts presents a les parcel•les estudiades, 
comparat amb les dades generals dels alzinars catalans 
(Longán 2006). CLOR.: clorococcals, TREN.: trentepolials, 
NOST.: cianòfi ts.
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Taula 1. Llistat de les espècies identifi cades a cada parcel·la estudiada.
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Conclusions

La diversitat liquènica de la Garrotxa s’ha incrementat 
en 45 espècies, de les quals 19 tàxons corresponen 
a líquens epífi ts i 25 a espècies saxícoles. Cal apro-
fundir en l’estudi dels líquens saxícoles. En general, 
la comarca de la Garrotxa es troba poc estudiada en 
termes de fl ora liquènica.

La qualitat ambiental dels boscos estudiats sembla 
força bona, els seus valors de IL+ són iguals o supe-
riors a 10. Però malgrat tot, hi ha indicis d’alteracions 
com indiquen els valors de IL-, sobretot a Roca de 
Migdia on IL- és 6 (fi gura 2). Aquesta alteració de la 
qualitat de l’alzinar de Roca de Migdia també s’aprecia 
a l’analitzar els diferents biotipus liquènics (fi gura 3). 
La presència de líquens fruticulosos indica la arribada 
de més llum al sotabosc, cosa que només succeeix 
quan hi ha una obertura de les capçades. A més, 
aquest fet fa que la captació d’aigua de pluja per les 
capçades sigui menor com ho demostra l’absència de 
líquens epífi ts amb cianòfi ts (fi gura 4). Aquests líquens 
requereixen unes condicions d’humitat ambiental que 
només s’assoleixen en boscos ben estructurats a les 
contrades mediterrànies (GIRALT 1996, BOQUERAS 2000). 

Per altra banda, la elevada proporció de líquens amb 
trentepolials, comparat amb la resta dels alzinars ca-
talans, indica que les tres parcel·les gaudeixen d’unes 
condicions d’estabilitat tèrmica força elevada. Aquesta 
elevada presència de líquens crustacis amb trentepo-
lials, relacionada amb valors d’IL+ alts, va lligada a 
unes condicions ambientals constants.

L’anàlisi global de la fl ora liquènica de totes les esta-
cions seleccionades ha de permetre establir un marc 
per avaluar l’estat dels alzinars de la Garrotxa i selec-
cionar aquells grups de líquens que permetin fer una 
valoració ràpida però acurada de l’estat de la qualitat 
ambiental del bosc. Els líquens foliacis amb cianòfi ts 
sembla que poden ben bé assumir aquest paper.
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