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ECOLOG[A DEL.S LIQUENS

Vegern previament alguns dels factors ecolbgics que influeixen d'una
manera mes notable en la distribucio dels liquens.

a) Substrat. La majoria dels liquens, i particularment els crusta-
cis, son molt exigents quant al substrat. Els epifits formen un grup a part
(corticicoles, lignfcoles). La resta es reparteix entre els que viuen sobre
el sol (terricoles, humicoles) i els que creixen sobre les pedres (saxfcoles),
dins els quals queden netament separats els calcicoles (Caloplaca, Squa-
maria) i els silicfcoles (Rhizocarpon, Gyrophora). Hi ha, pero, un petit
grup de corticicoles que poden viure tambe sobre altres substrats.

Es important, per tant, el pH del substrat. Tambe ho es la seva
riquesa en elements nutritius. Aixf, hi ha tot un grup de liquens nitrofils
que recerquen la proximitat de zones habitades (coniofils), o les rogues
frequentades pels ocells (ornitocoprbfils).

b) Clima. Els liquens son molt tolerants pel que fa a la tempera-
tura, pero depenen mes que no sembla de la humitat. Be que resistents
a la icnbibicio i a les llargues dessecacions, ((viuem), es a dir, fotosinte-
titzen, respiren, creixen, etc., solament quan contenen aigua suficient.
Molts liquens dels que veurem depenen de la rosada o de la boira baixa
(aerohigrefils, coin Roccella, Usnea) i altres depenen de la humitat del
sel (substratohigrofils, coin Parmelia, Cladonia). La llum i el vent influei-
xen principalment sobre la humitat.

c) Influencia humana. Ja hem vist que alguns liquens recerquen
la proximitat de 1'home o del bestiar o cultius. Aixd no obstant, la pollu-
cio de faire acidifica excessivament els substrata i es, per aixb, el pitjor
enemic dels liquens, que desapareixen totalment de les proximitats de
les ciutats i de les industries.

Tot aixd explica que, a Catalunya, la maxima riquesa liquenica es
trobi en zones plujoses i de baixa evaporacio, muntanyes, vessants orien-
tats al nord, etc..., pero tambe en Ilocs secs, a vegades semidesertics, pero
que, sigui per llur proximitat al mar o per la gran oscillacio diurna
de temperatures, reben frequents rosades o boires. Vora les ciutats o a
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les zones mes industrialitzades (Valles occidental), els liquens viuen mala-

ment i tendeixen a desapareixer.

VIsi6 GENERAL

Tot intentant de no sortir dels limits que ens imposa l'incomplet

coneixement que en tenim, intentarem de donar a continuacio una visio

general dels liquens mes frequents a Catalunya, tot afegint-hi tambe al-

gunes dades referents als liquens de les I11es.

Be que hom ha intentat d'emprar els metodes de descripcio fitosocio16-

gica en l'estudi dels liquens, descrivint-ne associacions, aliances, ordres i

classes, l'aplicacib d'aquests coneixements al nostre pals resta encara per

fer. De moment, i seguint DES ABBAYES, ens limitarem a donar una visio

ecologica general distingint la vegetacib litoral, la de la plana, fins a

700-80o m d'altitud, i la de la muntanya.

a) VEGETACI6 LITORAL

Ben desenvolupada a les costes oceaniques, la trobern molt empobrida

a les costes del Mediterrani. Les especies periodicament submergides

(Lichina pygmaea, Verrucaria maura) no apareixen, probablement a causa

de 1'exces d'insolacio unit a 1'absencia de marees.

Apareixen solament liquens de l'estatge higrohali superior: taques

grogues i vermelloses de Xanthoria parietina, sovint acompanyada de

X. aureola, i de tot un seguici de Rainalina (R. breviuscula), que s'enfilen

fins a una considerable distancia del nivell del mar.

Un estatge ben caracteritzat a les Illes es l'aerohali, que rep amb el vent

la influencia del mar. Juntament amb els anteriors, i amb un cert nombre

de Caloplaca i d'altres liquens crustacis, trobem sobre les roques les

matetes grisoses i sorediades de Roccella fucoides, emprada en altre temps

per a 1'extracci6 d'un colorant, l'orxella. Pot arribar a creixer densament

sobre els edificis i algun cop fins sobre els arbres (savines, pins). A les

costes de Catalunya es rara. La coneixem citada del Cap de Creus i de

les roques que miren al mar, sota el castell d'Lramprunya.
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b) VEGETACI6 DE LA PLANA

5

1.-Epifits (Classe Epiphytetea Klement)

Alzinars. L'escorca clivellada de les alzines es colonitzada inicialment
per diverses Lecidea (L. parasema, gris groguenca, amb apotecis negres),
Caloplaca (C. pyracea) i Lecanora (grup de la subfusca, amb apotecis
bruns, marginats), amb grafidacies i pertusariacies (Pertusaria amara) vers
la base. Aquesta vegetacio liquenica, a la qual s'afegeix sovint el fong
Hysterium pulicare, antigament confos amb un liquen, es sovint relegada
als sectors E i W del tronc per les molses i els liquens foliacis que creixen
al sector N. La part S, massa seta, es sovint ocupada per algues (Apato-
coceus), que formen un polsim verd.

En llocs mes humits, o com a etapa posterior de la colonitzacio, apa-
reixen diverses Parmelia (P. caperata, groguenca i esteril, P. trichotera,
sorediada al marge, abundants, entre altres), diverses Ramalina (R. fari-
nacea, R. fraxinea), algunes Physcia esterils (Ph. ascendens, Ph. tenella),
Evernia prunastri, etc...

La vegetacio de les alzines sureres es semblant, amb tendencia a una
mes gran dominancia de les especies foliacies i fruticuloses.

Pinedes. A la plana, les pinedes corresponen a llocs secs. A mes, el
ritidoma es renova molt de pressa i no deixa temps per a la installacio
de liquens. En llocs humits hem vist Xanthoria parietina, algunes Le-
cidea, Lepraria. En llocs on la rosada es abundant apareix una vegetacio
frondosa de Ramalina, fins i tot en llocs de clima sec.

Arbres proxims a Ilocs habitats o a cultius. Ls caracteristica de llur
escorca una vegetacio de Xanthoria parietina, amb diverses Physcia (P. cae-
sia, ascendens, tenella), Caloplaca amb Evernia prunastri, en llocs mes
humits, etc.

Boscos de roures i faigs. Presenten una abundosa vegetacio de liquens,
explicable, entre altres coses, per la humitat mes forta de l'habitat. Citem
sobre els roures, part dels epifits de les alzines, Anaptychia ciliaris, diver-
ses Ramalina, Evernia, etc.

Els faigs son inicialment colonitzats per liquens crustacis: grafidacies
(Graphis, Arthonia), lecanoracies (Lecanora grup subfusca), lecideacies i
pertusariacies, de tallus de creixenca elliptica, que confereixen al tronc
un aspecte caracteristic. Apareixen despres molses i liquens foliacis:
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Physcia diversos (Ph. pulverulenta), Parmelia (P. acetabulum) i nombrosos

arbrets groguencs de Ramalina (R. fraxinea, R. fastigiata) que pugen tronc

amunt. En llocs humits s'hi afegeixcn diverses Usnea, amb Lobaria pul-

monaria, prdpia tambo dels roures.

x. - Vegetacid saxicola

Roques silicies. Sobre els granits i els esquists abunden liquens crus-

tacis i foliacis. Entre els primers citem diversos Lecidea (L. albocoerules-

cens, L. contigua, principalment als marges de camins i carreteres), diver-

ses Lecanora (L. atra), Ochrolechia parella Aspicilia intermutants, Diplos-

chistes scruposus, diverses Pertusaria (P. amara, P. flavicans). A partir

d'una certa altitud (uns 500 m) comenca a apareixer Rhizocarpon geogra-

phicum. Aquestes comunitats tenen tendencia a esser substituldes per

altres d'integrades per liquens foliacis, entre els quals dominen amplament

Parmelia conspersa i la seva varietat stenophylla (la ines frequent), acom-

panyada de P. prolixa i altres.

El saulo, en llocs humits, es colonitzat per liquens tipicainent terrico-

les (Cladonia, Peltigera).

Prop de llocs habitats, o en llocs pasturats per ocells, apareixen diver-

ses Xanthoria i Caloplaca (C. festiva), Candellariella vitellina. Els primers

son tipics de les teulades i parets de les construccions situades fora de les

grans ciutats.

Sobre rogues siliciques molt huinides sol apareixer Dermatocarpon

miniatum, i, dins els riuets de muntanya, diverses Verrucaria aqu3tiques

(V. margacea).

Roques calcaries. Les roques calcaries son colonitzades sobretot per

liquens crustacis, entre els quals dominen moltes especies de Verrucaria

(V. parmigera, sobre pedra calcinal fina i compacta, V. nigrescens, sobre

molasses i calcaries mes blanes, i, en llocs mes alts, 1'. marmorea), taques

ben visibles en temps de pluja, puntejades de peritecis. La nota fisiognd-

mica mes caracteristica correspon a les taques grogues de les diverses Calo-

placa (C. callopisma, C. flavovirescens), nitrdfiles, juntament amb els tallus

negrosos en temps sec, verds, inflats i gelatinosos en temps de pluja, corres-

ponents a diverses Collema (C. tenax, C. nigrescens).

Molts liquens calcdfils aprofiten la mica de terra de les escletxes i

formen una comunitat molt caracteristica, amb Toninia candida, Squa-

maria crassa, Fulgensia fulgens, Diploschistes ocellatus, Dermatocarpon

rufescens, etc...

A les muntanyes de conglomerat on els c dols silicics alternen amb
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un ciment calcari, es possible d'apreciar un contrast espectacular entre

liquens calcicoles i silicicoles.

3. - Vegetacio terricola (Classe Epigaeetea, Klement)

Els liquens que creixen a terra s6n substratohigrbfils. Resisteixen poc

el trepig. Als boscos clars i landes apareixen diverses Cladonia fruticuloses

cobrint bona part del sbl (C. furcata, C. rangiformis, Cl. sylvatica, etc.). Clar

donia mediterranea forma petits arbrets groguencs que formen un tapis

continu sobre el sal de les landes d'Erica scoparia i d'E. arborea, al sud

de Franca i a Catalunya. Semblaria que es un liquen acidafil si no l'ha-

guessim trobat en abundancia als boscos d'Eivissa, sobre el sal calcari

(potser descalcificat, pera).

Cladonia foliacea, sembla ubiquista. Les seves nombroses varietats de-

finirien millor la seva ecologia. La varietat endiviaefolia es terlnbfila i no

puja mai gaire amunt.

Abunden tambe diverses especies de cladbnies escifades, corn C. pyxi-

data, C. fimbriata, C. chlorophaea. C. verticillata es un bonic liquen de

llocs mes humits.

A la vora dels camins i en clarianes, les comunitats de Baeomyces s6n

poc frequents. Al seu Iloc, apareixen diverses Peltigera (P. polydactyla,

P. horizontalis, P. canina), i algunes Parmelia i Cladonia fruticuloses. Als

Ilocs ombrivols i mes o menys cbncaus apareixen diverses Lepraria.

Sobre la terra calcaria apareixen els liquens tipics de les fissures que

presenten una extensi6 mes gran. A la vall de 1'Ebre, BRAUN-BLANQUET i

BOLbs ban descrit una comunitat tipica de la terra argilosa compacta,

amb Fulgensia fulgens, Dermatocarpon rufescens, diverses Squamarina.

(S. crassa, S. lentigera) i alguns Psora (P. lurida, P. decipiens.)

C) VEGETACI6 DE LA MUNTANYA

La pluviositat mes elevada i 1'evaporaci6 mes reduida, unides a la fre-

quencia de rosada i de boires baixes, juntament amb l'absencia de polluci6

de faire, ens donen, a la muntanya, una gran riquesa liquenica.

1. - Epifits

Sobre els arbres apareixen abundants epifits. Potser el mes caracteris-

tic al nostre pals es Pseudevernia furfuracea, especialment abundant so-

bre el pi roig (Pinus silvestris), que no sol pujar, pera, gaire mes amunt

dels 1500 metres. Les fagedes continuen exhibint una densa poblaci6 de

Ramalina sp. pl., amb Lobaria pulmonaria, etc. El genere Usnea es fre-
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quent sobre el pi roig i el pi negre (P. mugo ssp. uncinata), i sobretot

sobre els avets, amb moltes especies de dificil determinacib (U. barbata,

U. ceratina, U. florida, U. longissirna, etc.). En els llocs mes humits, les

Usnea epifitiques coexisteixen amb diverses especies d'Alectoria (A. juba-

ta, A. impleua), liquens en conjunt marcadament aerohigrofils. Vers els

limits superiors del pi negre hom pot trobar tambe Lethari vulpina.

En general, els liquens no reflecteixen gaire be la zonacio altitudinal,

i Bur distribucib resta especialment lligada a les condicions locals d'hu-

mitat.

2. - Terricoles

Al sol del bosc apareixen diverses Peltigera (P. aphthosa, P. horizon-

talis), i , a l'estatge del pi negre, Cetraria islandica, que forma a vegades

als llocs mes humits un encatifat gairebe continuu, juntament amb grans

Cladonia fruticulosos (Cl. gracilis, Cl. sylvatica, Cl. rangiferina) que for-

men gespes gruixudes, barrejades amb molses abundants.

3. - Saxicoles

Alguns liquens, que comencen a apareixer ja a 1'estatge monta, es

fan molt abundants a les rogues siliciques de la muntanya alta. En par-

ticular Rhizocarpon geographicum caracteritza marcadament el paisatge

amb la tonalitat groc verdos, visible des de lluny, que confereix a les

roques nues. Umbilicaria pustulata apareix sobre les rogues siliciques, en

els llocs suficientment humits. Ws amunt, vora els i 8oo m, comencen a

apareixer les ((tripes de roca)) (Gyrophora cylindrica, G. proboscides, etc.)

que atenyen altituds forca superiors. Tendeixen a formar agrupaments

densos, vers el cim dels grans blocs, juntament amb diverses Ramalina,

Alectoria, Cornicularia normoerica, Haematomma ventosum, etc. Un altre

liquen vistbs, caracteristic de les roques siliciques pirinenques, es Squa

rnaria chrysoleuca. Les roques siliciques Rises i compactes porten nombro-

ses especies de Lecidea.

A les balmes d'alta muntanya apareixen taques disperses d'Acarospora

chloropha'na, amb Xanthoria elegans. Aquest darrer liquen forma tambe

grans taques de color vermell taronja a Yalta muntanya calcaria.
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DISC USSI6

Dr. ALEMANY

9

Demana si els elements reproductors dels liquens poden tenir interes

corn a causa de rinitis o d'asma.

Sr. LLIMONA

Es usual d'observar com molts liquens sorediats deixen anar petits

nuvols de pols integrats per soredis, quan, essent secs, son copejats o
fregats lleugerament. No seria impossible que aquestes diaspores arribes-
sin a produir reaccions anafilactiques, si fossin respirades en quantitat su-
fficient.

Dr. BOLOS

El camp de la liquenologia ha estat molt poc cultivat entre nosaltres.
Hi ha, certament, la Flora liquenica de Catalunya, de Manuel Llenas,
obra meritbria feta a principi de segle, perb es tracta cl'una obra feta amb
pots mitjans.
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