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En les altes valls de la zona axial dels Pirineus, per damunt dels loon
metres, amb molta frequencia, en els indrets on hi ha una humitat cons-
tant, en els aiguamolls, les votes dels torrents i dels llacs, el naixement de
les fonts, les depressions del sol en els boscos i prats humits, es troben
diferents especies de Sphagnum juntament amb altres molses i hepatiques,
que acompanyen una vegetacio particular acidofila caracteristica. Molt
sovint formen gespes mes o menys denses i esteses que suporten faneroga-
mes interessants corn la Drosera rotundifolia, Pinguicula vulgaris, Selagi-
nella selaginoides, etc.

Els esfagnes son els principals constituents de les torberes. Be que als
Pirineus no existeixen torberes com at nord i centre d'Europa, hi ha
estacions prou humides per a permetre llur desenvolupament.

Llevat d'una molt reduida estacio a Santa Fe del Montseny a 1 100 m,
sols coneixem 1'existencia d'aquests briofits, a Catalunya, a diferents loca-
litats dels Pirineus. Actualment tenim catalogades 2,1 especies amb algunes
varietats. Si tenim en compte que per tots els Pirineus francesos DISMIER
fa constar la presencia tambe de 21 especies que no son pas totes les ma-
teixes que les nostres, hem de creure que poques noves dades podrem
afegir a les que possehn en aquest aspecte. Aquest resultat es fruit de nom-
broses excursions des de fa quinze anys a diferents indrets de tots els
Pirineus catalans: Nuria, la Cerdanya, Andorra, Pallars Sobira i Riba-
gorca.

Els nostres botanics, CASARES, SERE, VAYREDA i els francesos JEANBER-

NAT, RENAULD, HUSNOT, tenen publicades del vessant meridional dels
Pirineus, a Catalunya, les seguents especies molt vulgars: Sphagnum acu-
tifolium (Ehrh) Russ. et Warnst. Sph. subsecundum Nees., Sph. palus-
tre L., Sph. pluinulosum Ro11, Sph. squarrosum Pers i Sph. teres (Schpr.)
Aongstr.

VAYREDA situa a les muntanyes de Nuria el Sphagnum palustre L. Per
mes que he recorregut els voltants de Nuria, no he localitzat cap especie
de Sphagnum. Tampoc BRAUN-BLANQUET no en dona cap referencia en el
vessant meridional de la serralada. Pero VIGO aquest estiu proppassat ha
trobat en els aigualnolls de la Collada Verda, sobre Pardines a 16oo m,
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Sphagnum subsecundum (Nees.) Limpr. i Sph. molle Sull. var. limbatum

Warnst.

A Llanars, prop de Camprodon, i a la vall de Feittis, hi viu tambe

Sph. palustre L. Podem assegurar que en tots els Pirineus Orientals els

esfagnes son rars i el nombre de les especies molt limitat. El pH prop de 7,

mesurat en una ocasio en els aiguamolls de la vall de Nou Creus no es

propi per al desenvolupament dels Sphagnum. En aquests aiguamolls

predominen especies basbfiles com Cratoneurum falcatum, Bryum ventri-

cosum, etc.

En els sbls silicis dels Pirineus Centrals, a la Vall d'Aran, i a les altes

valls del Pallars Sobira i de la Ribagorca llur presencia es molt evident

i en cada localitat s'hi troba representat un bon nombre d'especies. Llur

distribucio no es pas uniforme. Alguns solen trobar-se en quantitat i

molt sovint, per tota aquesta part dels Pirineus: Sphagnum plurnulosum,

Sph. palustre, Sph subsecundum, Sph. teres var. squarrosulum. D'altres

com Sph. molle var, limbatum es troben en molts indrets perb sempre poc

abundants. Sph. molluscum Bruch. sols l'he recollectat a les vores de l'Es-

tany de Ratera i el Sph. amblyphyllum Russ. a la Vall Ferrera.

La diferent distribucio de les especies es deguda al fet que en general

viuen en conditions ecolbgiques molt estrictes, relacionades amb la humi-

tat, ei pH del sbl i de 1'aigua, la illuminacio i la temperatura. Els factors

limitants per al genere semblen esser determinats per la humitat i per

1'acidesa del sbl; essent hidrbfils, no resisteixen periodes de dessecacio

gaire llargs. Especies estenoibniques, viuen entre valors de pH molt limi-

tats, des de 3,5 0 4 fins a 6,5; nomes excepcionalment suporten un pH su-

perior. Falten en els sbls calcaris, perb alguna especie tolera 1'i6 Ca. Exi-

geixen limits ecolbgics molt precisos i de reduida amplitud, perb les espe-

cies tenen gran capacitat d'adaptacio que es manifesta en les nombroses

varietats i formes que presenten, carScter que en fa molt dificil 1'estudi

sistemdtic. En la distribucio, la llum i la temperatura tambe fan un paper

important.
Aquesta nota no to altre objecte que comunicar una part de 1'es-

tudi briolbgic realitzat aquest estiu proppassat a la Vall de Cardos i a la

Vall Ferrera. Situades en el Pallars Sobira, son practicament inedites en llur

aspecte briolbgic. Per aixb crec interessant de donar a coneixer algunes

observacions, avanq d'un treball mes ambicios. Em limitare a exposar unes

consideracions sobre algunes especies de Sphagnum. He escollit aquest

genere perquc es tracta de bribfits la presencia i la distribucio del quals

a Catalunya es gairebe desconeguda.

He distingit diferents estacions considerades segons les conditions de
disponibilitat de 1'aigua corrent o entollada, o que es tracti de this mes o

menys humits. Caldria fer un estudi complet de valors de pH de l'aigua.
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il1uminaci6, temperatures de l'aigua i de faire per a obtenir unes conclu-

sions mes concretes. L'estudi fitosociologic de les comunitats a les quals

pertanyen collaboraria a un coneixement mes explicit. Son questions que

ens proposem d'estudiar detingudament la primavera vinent, quan el

temps ens permeti de tornar a visitar aquelles valls.

Les estacions observades a la Vall Ferrera estan compreses en el limit

inferior on es troben els Sphagnum, entre 1 300-1 500 m (Galio-Abietetum)

des del Pont de Puntanou fins mes enlla de La Farga, a la base del Mon-

teixo i a l'interior del bosc d'Abies alba amb Rhododendron ferrugineum,

Vaccinium myrtillus, Blechnum spicant, o a les clarianes amb Betula

pendula.

Sphagnum turgidulum Warnst. presenta un desenvolupament exube-

rant i no se separa de les vores de l'aigua corrent (Alontio-Cardamineta-

lia) amb Saxifraga stellaris, Juncus effusus, Holcus lanatus, Deschampsia

caespitosa, etc., en llocs mes o menys ombrivols on domina Betula pen-

dula. Forma gespes molt uniformes, constituides exclusivament per aques-

ta unica especie, que voregen els petits rierols que s'escolen vers el riu.

Les plantes submergides en aquests rierols adopten una forma molt laxa,

amb les fulles mes o menys esquarroses.

La mateixa especie viu tambe als Plans de Boavi, 1500 m, sota Betula

pendula i a l'Hospital de Viella en condicions semblants, sota la fageda.

Aqui no he vist la forma submergida.

El pH de 1'aigua a Pont de Puntanou el mes d'octubre en diferents

indrets era de 5-5,5 mesurat en el mateix Hoc amb Acilit Merck, procedi-

ment colorimetric per paper.

Prop del Pont de Puntanou a 1400 m i a la vora del cami que puja

al refugi, sobre talussos per on s'escola l'aigua d'una font amb Rhododen-

dron ferrugineum, Blechnum spicant, Sphagnum amblyphyllum es mos-

tra en masses de mes de 20 cm de profunditat i d'un bonic color verd

molt clar. El pH de l'aigua es tambe el mes d'octubre de 5-5,5.
Aiguamolls de l'alianca Caricion fuscae amb Parnassia palustris, Jun-

cus silvaticus, Potentilla ereeta, Carex fusca, Deschampsia caespitosa, Nar-

dus stricta, Trifolium repens, Selinum pyrenaeum, etc., amb Sphagnum

subsecundum Nees dominant i Sph. palustre L. Sph. amblyphyllum Russ.

Sph. Ceres (Schpr.) Aongst. var. squarrosulum Warnst., Polytrichum com-

mune var. perigoniale, Chiloscyphus polyanthus, Calliergon stramineum,

Climacium dendroides, Aulacomnium palustre.

En un altre aiguamoll, a 11480 m, a l'interior del bosc d'Abies alba, amb

Narthecium ossifragum dominant, Carex fusca, Juncus sp., des de les

vores dels rierols i tambe completament submergits a l'aigua corrent hi ha

Sphagnum platyphyllum (Sull.) Warnst. amb Drepanocladus exannulatus.

A 1'aigua entollada, Sph. subsecundum Nees. dominant amb Sph. ambly-

81



6 C. CASAS

phyllum Russ. i Sph. auriculatum Aongst., i en els flocs mes elevats on
es conserva encara molta humitat, Sph. palustre L.

A les vores humides i als talussos, Sphagnum auriculatum Aongst. amb
Pellia epiphylla, Polytrichum commune var. perigoniale, Blechnum spi-
cant, etc. A les clarianes, sobre replans humits, Sph. palustre, Sph. papillo-
sum Lindb. i Sph. compactum D. C. amb Drosera rotundifolia.

A la Vall de Cardos en els Plans de Boavi, a 1500 m, dins el bosc d'Abies
alba amb Rhododendron ferrugineum, Sphagnum girgensohnii amb Sca-
pania dentata i Polytrichum commune var. perigoniale, i tambc Sph. inun-
detum amb Mnium punctatum, Pellia epiphylla, Thuidium tamarisci-
num, Polytrichum commune var. perigoniale, Oxalis acetosella, Pirola
minor, etc. En vores humides, Sph. compactum var. squarrosum, Sph. sub-
bicolor, Sph. plumulosum, Sph. teres en una mateixa gespa.

En aiguamolls inclinats per on s'escola 1'aigua d'un rierol amb Aula-
comnium palustre. Campylium stellatum, Philonotis Fontana, Scirpus
setaceus, Carex flava, Parnassia palustris, Juncos conglomeratus, Blech-
num spicant, Sphagnum inundatum Russ, et Warnst. Sph. platyphyllum
i a les vores Sph. palustre.

A Certescans a 2060 m, s'esten a la base d'una cascada un aiguamoll
Ileugerament inclinat. Els pots arbres que 1'envolten son Anus uncinata
(estatge subalpf del Rhododentro-Vaccinion). Es recorregut per nombro-
sos rierols que conflueixen i formen una nova cascada. Hi ha una vege-
tacio arbustiva molt clara establerta en els llocs mes elevats i naturalment
menys humits, amb Rhododendron ferrugineum, Calluna vulgaris, Juni-
perus communis ssp. nana, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosus i
una vegetacio herbacia de Caricetalia fuscae amb Parnassia palustris, Ca-
rex fusca, Pinguicula vulgaris, Viola palustris, Carex echinala, Juncus
filiformis, Selinum pyrenaeum, Agrostis tenuis, Pedicularis pyrenaica,
Trifolium alpinum, Potentilla erecta, Scirpus caespitosus, Nardus stricta,
Anthoxantum odoratum, Festuca sp.. A les vores dels rierols, Sph. platy-
phyllum i dintre de 1'aigua torrent la forma submcrgida de la mateixa
especie amb Drepanocladus exannulatus. Sobre les pedres a les vores dels
rierols, Marsupella aquatica, Scapania undulata amb Dicranella squarro-
sa. Fora de 1'aigua Sph. subsecundum, Sph. teres, Sph. teres var. squarro-
sulum, Sph. plumulosum, Sph. palustre, Sph. papillosum, Sph. compactum
var. squarrosum, Polytrichum commune var. perigoniale Calliergon stra-
mineum, Philonotis seriata, Aulacomnium palustre, Bryum ventricosum,
Bryum turbinatum, Lophozia inflata, Odontoschisma sphagni.

A 2300 m, sobre vores poc humides abunda Sph. compactum i es tro-
ha tambc Sph. platyphyllum var. subsimplex.
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ESTACIONS

ESPECIES 1 x 3 4 5

F C F C F C F C F C

Secclb CYMBIFOLIA

Sph. palustre + + + +
Sph. sub bicolor +
Sph. papillosum + +

Secclb ACUTIFOLIA

Sph. plumulosum + +
Sph. girgensohnii

Secclb CUSPIDATA

Sph. amblyphyllum + +

Secci6 SQUARROSA

Sph. teres + +
Sph. t. var. squarrosulum + +

Secci6 RfGIDA

Sph. compactum + +
Sph. c. var. squarrosum + +

Secclb SUBSECUNDA

Sph. inundatum + +
Sph. platyphyllum + + + +
sph. p. var. subsimplex +
Sph. p. fa. submersa + +
Sph. turgidulum -4 +
Sph. t. fa. submersa +
Sph. auriculatum + +
Sph. subsecundum + +

7

Taula de distribucib de les espcies a les deferents estacions observades en les dues
valls: F, Vall Ferrera; C, Vall de Cardbs. i, Fonts; 2, Votes dels rierols; 3, Submergits

a 1'aigua dels rierols; 4, Aiguamolls; 5, Sols humits en talussos i replans a les clarianes.
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CONCLUSIONS

Entre les dues valls son representades les sis seccions amb que compta

la flora d'esfagnes de la Peninsula i la major part de la del Centre d'Euro-

pa. Sphagnum amblyphyllum sols Them trobat a la Vall Ferrera. Sph. pa-

pillosum es una especie rara als Pirineus; Them recollectat a la Vall Ferre-

Fic. i. - Distribucid dels esfagncs a la Peninsula, segons P. ALLORGF., «Essai de Brso-

geographic de la Peninsule Iberiquen, 1947

ra, a la Vall de Cardos i a Andorra. Sph. subbicolor no es una especie vulgar.

Sph. turgidulum es molt abundant a la Vall Ferrera i ens consta la seva

existencia fins a la Font Tallada a i8oo m.

La taula ens dona una visio de la distribucio segons el grau d'humitat

I assenyala per a algunes especies una limitacio prou estricta. A les fonts
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i als talussos per on s'escola l'aigua predomina Sph. turgidulum. A les vores

dels rierols, Sph. girgensohnii, Sph. inundatum. Submergits en els rierols

formes de Sph. platyphyllum i Sph. turgidulum. En els aiguamolls amb

aigua entollada o de curs lent Sph. subsecundum, Sph. teres var. squarro-

sulum, Sph. platyphyllum. En els replans amb menys humitat, Sph. com-

pacturn. Aquesta distribucib esta d'acord amb les observations fetes a tot

el Pallars Sobira i a la Vall d'Aran.

Cal ampliar i concretar les dades ecologiques, amb estudis i observa-

cions posteriors i establir les diferents comunitats a les quals pertanyen.

Un mapa de distribucib a la Peninsula publicat el 1947 (fig. i), no

dbna cap indicacio de la presencia d'aquests bribfits en el vessant meri-

dional dels Pirineus Centrals ni en els Pirineus Orientals. Un mapa dels

Pirineus a Catalunya (fig. 2), ens mostra les localitats on he recol-lectat

Sphagnum i completa les dades de 1'anterior.
Es poc probable que el nombre de les especies ja descobertes en els

Pirineus catalans pugui incrementar-se molt mes, si tenim en compte el
nombre relativament elevat ( 21) en relacio amb la resta de la Peninsula
( unes 3o especies).
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DISC USSIO

Dr. VIVES

Demana si aquests darrers anys hi ha hagut eariacions en els metodes

de determinacio dels esfagnes.

Dra. CASES

Seguim els metodes classics, d'estudi anatomic.

Dr. BOLOS

El fet que els Pirineus Centrals siguin mes rics en esfagnes que els

Orientals concorda amb allo que coneixem de la distribucib gcografica

de les plantes superiors que exigeixen ambient humit.
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