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Resum
L’estudi de la diversitat liquènica del Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues), un turó situat al territori sicòric, i envoltat de conreus diversos, ha aportat un total de 56 espècies, dues de les quals: Verrucaria geophila i Verrucula polycarparia, són noves cites per a Catalunya. Les
característiques de la composició liquènica, dominada per espècies amb taŀlus crustacis i amb algues trebouxioides, marquen l’important
estrès que afecta la zona, no només per l’aridesa deguda al clima, també per la intensa activitat antròpica que es desenvolupa des de molts
segles enrera. Aquesta segona aportació a la biota liquènica del territori sicòric suposa un increment a la zona, on només hi havia el catàleg
de l’Espai Natural Protegit dels Secans de Mas de Melons – Alfès. Ambdues zones només comparteixen un 23,6 % de les espècies. Però
amb unes composicions de la diversitat força semblants.
Paraules clau: aridesa, Ascomicots liquenificats, mediterrani, trets funcionals.

Abstract
Lichen diversity from Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues). A contribution to the biota of the sicoric area
The study on the lichen diversity of the Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues), a hill located within the sicoric territory, and surronded by
several sorts of crops, has yield a catalog of 56 species, two of them are new quotation for Catalonia. The features of the lichen composition,
dominated by crustose species with a trebouxioid alga as a photobiont, show up the huge stress that affects the area; not only the drought
due to climatic conditions, but also the strong anthropic activity being developed for centuries. This second contribution to the lichen biota
of the sicoric territory represents an increase for the area. Up to now, there was only a catalogue from an area wit a low protected regime,
Espai Natural Protegit dels Secans de Mas de Melons – Alfès. Tossal Gros and the aforementioned area just share a 23.6 % of species; however, both areas have a very similar composition in terms of functional traits.
Key words: drought, functional traits, lichenized Ascomycota, Mediterranean.

Introducció
El territori sicòric es troba a l’extrem oriental de la depressió de l’Ebre (Bolòs, 1975), i es caracteritza per ser una plana
limitada al nord pels Prepirineus, a l’est per l’altiplà de la
Segarra i al sud pel territori catalanídic. Administrativament
es distribueix entre les comarques de la Noguera, el Segrià,
l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues. La major part del territori es troba ocupat per conreus, amb un retrocés important
de la vegetació natural.
Des d’un punt vista liquenològic, aquest territori ha estat
força negligit. Només cal fer una ullada a la distribució de
tàxons per quadrat UTM, i la zona apareix nua, sense cap
citació (Hladun, 2018). Aquesta manca de prospecció es fa
patent si analitzem la distribució de Xanthoria parietina, una
de les espècies més cosmopolita i abundant arreu, dels 132
quadrats on és present a Catalunya, només 8 corresponen al
territori sicòric. Per altra banda, pocs treballs han considerat la zona com a àrea d’estudi. Trobem citacions escadus-

seres i, sovint, incloses entre obres més genèriques o estudis
de grups concrets (Atienza & Hawksworth, 2008; Atienza et
al., 2003; Giralt, 2001; Gomez-Bolea, 1985; Gomez-Bolea
& Hladun, 1981; Llop & Gomez-Bolea, 1999; Muñiz et al.,
2009; Muñiz & Hladun, 2007; Navarro-Rosines et al., 1994;
Navarro-Rosines & Hafellner, 1993). Llop et al. (2013) van
incloure algunes localitats de les Garrigues en un estudi centrat en el territori auso-segàrric, tot i que aquestes localitats
se situen al límit del territori sicòric amb l’auso-segàrric.
L’únic estudi enfocat a una àrea estricta del territori sicòric
ha estat la prospecció organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2016 a l’Espai Natural Protegit dels
Secans de Mas de Melons – Alfès, i que va suposar un llistat
de 96 tàxons de líquens, dades que no han estat publicades
(Gomez-Bolea et al., 2016), però sí que han estat bolcades al
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.
Arran d’una sortida ocasional a la zona del Turó Gros, i
l’evidència del poc coneixement de la diversitat liquènica del
territori sicòric, l’autor va decidir fer un estudi més exhaustiu
Butlletí ICHN 82, 2018

112

E. LLOP

GEA, FLORA ET FAUNA

Figura 1. a) Localització de la zona de mostreig a la comarca de les Garrigues. b) Ubicació del Tossal Gros (cercle) entre els conreus de la plana.

de la zona. L’objectiu d’aquest estudi és aportar noves dades
a la biota liquènica del territori sicòric i ampliar en la mesura
del possible el coneixement de la diversitat liquènica de Catalunya i la seva distribució en el territori.

Material i mètodes
El Tossal Gros és un turó situat a poc més d’un quilòmetre
al nord-oest del poble d’Arbeca (Fig. 1a). Aquest turó, situat dins del quadrat UTM 31TDG20, destaca per sobre de la
plana amb els seus 344 m d’altitud. El substrat litològic correspon a lutites amb intercalacions de gresos de l’oligocè. A
la part superior del tossal també es troben graves amb matriu
lutítica i llantillons sorrencs del plistocè.
La zona d’estudi, situada a la comarca de les Garrigues,
s’inclou en el territori sicòric, caracteritzat per presentar un
bioclima xerotèric de tendència continental, que presenta
unes osciŀlacions tèrmiques anuals força marcades (Folch
et al., 1984). La precipitació mitjana anual de les Garrigues
és escassa, entre 400 i 450 mm, donant-se els màxims a la
primavera i la tardor, i els mínims a l’hivern i a l’estiu. La
temperatura anual de la comarca se situa entre els 14 ºC i els
15 ºC. Es caracteritza per uns hiverns freds, amb mitjanes de
4 °C a 5 ºC, sobretot degut a la inversió tèrmica i les boires persistents, i uns estius molt calorosos, amb mitjanes de
24 °C a 25 ºC (METEOCAT, 2018).
Les Garrigues es troben en el domini climàcic del carrascar, però la intensa activitat agrícola, amb un recorregut de
molts segles, l’ha arraconada. El carrascar ha estat substituït
per comunitats arbustives com ara garrigues i brolles de Rosmarinus officinalis i Linum tenuifolium, i formacions herbàcies com fenassars i pradells xeròfils anuals (Sans, 1991).
El Tossal Gros s’alça al bell mig de la plana sicòrica, dominada per conreus (Fig. 1b). Al voltant del turó dominen els
conreus d’oliveres i d’ametllers. Però també són importants
en el paisatge els conreus herbacis extensius de secà. Les zones del turó amb més pendent i on els conreus només han esButlletí ICHN 82, 2018

tat possibles a base de feixar-ne la falda, i que actualment es
troben totalment abandonats, la vegetació es troba representada per brolles abans esmentades, barrejada amb prat secs o
erms. A les feixes abandonades hi resten alguns peus d’oliveres, i algunes carrasques aïllades al vessant que mira al nord.
Es van examinar tots els possibles substrats presents a la
zona, ja fossin arbres (oliveres i carrasques), arbusts (romaní,
argelagues, etc), sòls i pedres. El material recoŀlectat va ser
identificat d’acord amb els estàndards especificats a Smith et
al. (2009), basada en l’observació dels caràcters macroscòpics i microscòpics, així com de caràcters químics. El material ha estat identificat seguint principalment les claus de determinació dels treballs de Clauzade & Roux (2002), Smith
et al. (2009) i Wirth et al. (2013). Quan ha estat necessari,
s’han utilitzat treballs de revisió específics per grups concrets
com en el cas de Collema s. l. (Carvalho, 2012) i Rinodina
(Giralt, 2010).
Les característiques referents a la morfologia del taŀlus,
la capacitat de resistir a pertorbacions d’origen antròpic, la
sensibilitat a l’eutrofització, i els requeriments hídrics de les
diferents espècies està extret de Nimis & Martellos (2017).
La diversitat liquènica del Tossal Gran i de l’Espai Natural Protegit dels Secans de Mas de Melons – Alfès ha estat
comparada utilitzant el coeficient de Jaccard, un coeficient de
similitud que es basa en el nombre d’espècie compartides per
dues localitats o comunitats (Legendre & Legendre, 1998)

Resultats
L’estudi aporta 56 espècies de líquens per al Tossal Gros.
Del total dels tàxons trobats destaquen dues especies: Verrucaria geophila i Verrucula polycarparia, que són novetats
per a la biota liquènica de Catalunya. El llistat d’espècies
s’ha organitzat de manera alfabètica. S’indica per a cada espècie el substrat o substrats on s’ha trobat. També s’indica el
nombre i en quins quadrats UTM de 10 × 10 km són presents
algunes espècies poc freqüents a Catalunya.
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Athallia alnetorum (Giralt, Nimis & Poelt) Arup, Frödén &
Søchting: sobre Genista scorpius.
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting: sobre
una soca d’Olea europaea.
Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting: sobre
l’escorça del tronc d’Olea europaea.
Bagliettoa baldensis (A. Massal.) Vězda: roca en una pila de
runam. Present a sis quadrats: BF95, CF09, CF23, CF39,
CF66 i EG27.
Blennothallia crispa (Huds.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin:
sòl.
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.: sobre Genista scorpius.
Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr.: roca ran de terra.
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner: roca ran de terra, roca
en pila de runam i roca en un marge de pedra seca.
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.: roca en pila de runam, roca ran de terra i roca en un marge de pedra seca.
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau: sobre una soca d’Olea
europaea. Present a un únic quadrat: DG56.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.: epífita sobre una
soca d’Olea europaea.
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.: roca ran de terra, roca
en pila de runam i roca en un marge de pedra seca.
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler: sobre Rosmarinus
officinalis, branca morta de Quercus rotundifolia, tronc i
soca d’Olea europaea.
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, Savić & Tibell: en roca
ran de terra.
Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savić & Tibell
subsp. hoffmanniana (R. Sant.) I. Zhdanov: roca ran de
terra, roca en pila de runam i roca en un marge de pedra
seca.
Clauzadea immersa (Hoffm.) Hafellner & Bellem.: roca ran
de terra.
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.: sòl.
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot.: sobre l’escorça del
tronc d’Olea europaea.
Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux: roca en
pila de runam i roca en un marge de pedra seca.
Enchylium tenax (Sw.) Gray: sòl i sobre molses del sòl.
Endocarpon pusillum Hedw.: sòl.
Flavoplaca flavocitrina (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting:
roca en pila de runam, roca ran de terra i roca en un marge de pedra seca. Present a tres quadrats: CF56, EG17 i
EG18.
Flavoplaca polycarpa (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting: roca en pila de runam, roca ran de terra i roca en un
marge de pedra seca.
Gyalolechia fulgens (Sw.) Søchting, Frödén & Arup: sòl.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt:
sobre Rosmarinus officinalis, branca morta, branquillons
i tronc de Quercus rotundifolia.
Lecania viridulogranulosa (Harm.) Zahlbr.: sobre Genista
scorpius, escorça del tronc d’Olea europaea. Present a sis
quadrats: BF93, CF04, CF79, CG64, CG73 i DG22.
Lecanora horiza (Ach.) Linds.: sobre Genista scorpius,
Rosmarinus officinalis, branca morta i tronc de Quercus

rotundifolia, branquillons, escorça i fusta del tronc i soca
d’Olea europaea.
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.: sobre soca d’Olea europaea. Present a quatre quadrats: BF72, CH12, DG18, i
DG29.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy: sobre tronc i branquillons de Quercus rotundifolia.
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert: roca ran de
terra.
Leproplaca cirrochroa (Ach.) Arup, Frödén & Søchting: roca
en un marge de pedra seca.
Myriolecis albescens (Hoffm.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch:
roca ran de terra.
Myriolecis dispersa (Pers.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch:
roca en un marge de pedra seca.
Myriolecis hagenii (Ach.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch: sobre Genista scorpius, escorça, tronc i soca d’Olea europaea.
Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl.: fusta del tronc i
soca d’Olea europaea.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg: escorça del tronc
d’Olea europaea.
Physcia adscendens H. Olivier: fusta del tronc d’Olea europaea.
Placidium tenellum (Breuss) Breuss: sòl. Present a dos quadrats: EG18 i EG28.
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux: roca
en pila de runam i roca en un marge de pedra seca.
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James: soca
d’Olea europaea. Present a quatre quadrats: BF90, CG77,
CG90 i EG28.
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.: sòl.
Rinodina guzzinii Jatta: roca en pila de runam. Present a quatre quadrats: CF14, CF29, CF39 i DG04.
Rinodina oleae Bagl.: escorça del tronc d’Olea europaea.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold: sobre Genista scorpius.
Sarcogyne regularis Körb.: roca en pila de runam, roca ran
de terra i roca en un marge de pedra seca.
Scoliciosporum sarothamnii (Vain.) Vězda: fusta del tronc
d’Olea europaea. Present a dos quadrats: CG78 i DG08.
Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: molses del sòl.
Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr.: sòl. Present a un únic
quadrat: EG17.
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal: molses del sòl.
Variospora aurantia (Pers.) Arup, Frödén & Søchting: roca
en pila de runam.
Verrucaria geophila Zahlbr.: sòl. Espècie nova per a la biota
liquènica de Catalunya. A Espanya es coneix de la serra
d’Aralar a Navarra (Etayo, 1991), on la cita com a V. aff.
geophila. Nimis (2016) la considera una espècie rara a Itàlia, que colonitza sòls lleugerament calcaris als prats secs
mediterranis.
Verrucaria nigrescens Pers.: roca en pila de runam, roca ran
de terra i roca en un marge de pedra seca.
Verrucaria ochrostoma (Leight.) Trevis.: roca en pila de
runam. Present a quatre quadrats: CF01, CF09, CG67 i
DG66.
Butlletí ICHN 82, 2018
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Verrucula polycarparia Nav.-Ros. & Cl. Roux: roca en pila
de runam. Aquesta espècie paràsita de Flavoplaca polycarpa és una nova citació per a Catalunya. Es coneixia a
Espanya d’una localitat a Zaragoza (Navarro-Rosinés et
al., 2007).
Xanthocarpia lactea (A. Massal.) A. Massal.: roca ran de terra i roca en pila de runam.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.: sobre Genista scorpius,
Rosmarinus officinalis, branca morta, tronc i branquillons
de Quercus rotundifolia, escorça del tronc i soca d’Olea
europaea.
La major part de les espècies són saxícoles, representen el
43 % del total, tot i que les espècies epifítiques són el 39 %.
És destacable l’ampla representació d’espècies terrícoles
(Fig. 2a). La morfologia del taŀlus dominant és el crustaci
(Fig. 2b), el que representa el 64 %, però si li afegim els tàxons amb tal·lus endolític i placodoide, arriba a representar
el 78 % del total del catàleg. Els líquens amb taŀlus foliaci,
ja sigui amb els lòbuls amples o estrets, només són el 13 %.
Els líquens amb taŀlus esquamulós només representen el 9 %,
però són majoritaris a les espècies terrícoles. Pel que fa a les
característiques ecològiques del catàleg de líquens del Tossal
Gros, cal dir que són en la seva majoria espècies que resisteixen una pertorbació elevada, toleren nivells alts d’eutrofització i adaptades a unes condicions de marcada aridesa (Fig.
2c-e).

Discussió
La riquesa del Tossal Gros, amb 56 espècies, en una superfície de 3,5 ha, sembla destacable. Cal tenir present que
Catalunya, amb 31.895 km2, compta amb 1711 tàxons de líquens catalogats (Hladun, 2018). Si comparem la diversitat
del Tossal Gros amb les dades de l’Espai Natural dels Secans de Mas de Melons-Alfés, que ocupen 7.618,6 ha, i on es
van identificar 96 espècies en la prospecció feta a l’any 2016
(Gómez-Bolea et al., 2016), es posa de manifest la relativa
alta diversitat constatada en la zona d’estudi.
Per altra banda, la comparació de la diversitat específica
entre les dues zones, situades en un mateix àmbit bioclimàtic, ens mostra que només tenen un 23,6% de similitud en
la composició d’espècies de les dues zones, segons l’índex
de Jaccard. Si ens fixem en la distribució d’aquestes espècies
segons ecologies i tipus de tal·lus (Taules 1 i 2), ambdues
àrees presenten una composició semblant, però amb alguns
matisos prou interessants. La composició d’espècies epifítiques i saxícoles entre les dues zones és molt semblant, potser
amb més saxícoles als Secans de Mas de Melons-Alfés que al
Tossal Gros. En canvi, al Tossal Gros, la proporció de líquens
terrícoles triplica a la de terrícoles observats a Secans de Mas
de Melons-Alfés. Fins i tot en nombres absoluts, és més gran
al Tossal Gros. La composició de la diversitat liquènica pel
que fa a les formes del tal·lus mostra que els tal·lus crustacis
són majoritaris a les dues zones, i semblants en proporció.
També presenten una proporció semblant de líquens amb un
tal·lus foliaci ample, tot i que són minoritaris. En canvi els
Butlletí ICHN 82, 2018

Figura 2. Anàlisi de la flora liquènica del Tossal Gros. Es mosta la distribució en percentatges de la diversitat liquènica observada segons
l’hàbitat (a); la morfologia del taŀlus (b); la capacitat de resistir a pertorbacions d’origen antròpic (c); la sensibilitat a l’eutrofització (d), i els
requeriments hídrics (e). EPI: epífits, SAX: saxícoles, TER: terrícoles;
CRT: crustacis, END: endolítics, PLC: placodioides, FLN: foliacis de
lòbuls estrets, FLB: foliacis de lòbuls amples, SQU: esquamulosos; LD:
pertorbació baixa, MD: pertorbació moderada, HD: pertorbació elevada; NE: eutrofització nul·la, LE: eutrofització baixa, WE: eutrofització
moderada, ME: eutrofització intensa, HE: eutrofització elevada; LX:
humitat alta, WX: humitat moderada, MX: humitat feble, HX: humitat
baixa.

taŀlus foliacis estrets són lleugerament més importants a les
dues àrees, tot i que menys al Tossa Gros. Potser les diferències més importants les observem en les espècies amb taŀlus
esquamulosos, que doblen la seva presència al Tossal Gros,
lligat a una major proporció de líquens terrícoles. La diferència més notòria la veiem en l’absència de líquens fruticolosos
al Tossal Gros, mentre, tot i ser poc abundants, estan presents
als Secans de Mas de Melons-Alfés. L’abundància de líquens
amb tal·lus crustaci, així com de tal·lus foliaci estret, són
indicadores de condicions ambientals dominades per situacions d’estrés (Abbassi-Maaf & Roux, 1986; McCunne &
Antos, 1992; Dietrich & Schiedegger, 1997; Lücking, 1999),
i concretament d’estrés hídric. Ens trobem en una zona amb
una elevada aridesa, i aquesta és molt més marcada al Tossal
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Taula 1. Percentatge en la composició de la diversitat liquènica de Secans de Mas de Melons-Alfés i el Tossal Gros pel que fa a l’ecologia.

Epifítics
Saxícoles
Terrícoles

Secans de Mas de
Melons-Alfés

Tossal Gros

42
52
6

39
43
18

Taula 2. Percentatge en la composició de la diversitat liquènica de Secans de Mas de Melons-Alfés i el Tossal Gros pel que fa al tipus de
taŀlus.

Crustacis
Esquamulosos
Foliacis estrets
Foliacis amples
Fruticulosos

Secans de Mas de
Melons-Alfés

Tossal Gros

75
4
12
5
4

78
9
7
6
0

Gros, on no hi apareixen líquens amb taŀlus fruticulós, i tampoc amb l’alga Trentepohlia com a fotobiont. La presència
d’aquests trets és indicadora de condicions amb certa humitat
ambiental, sovint associada a ambients forestals (Wolseley,
1997; Lücking, 1999; Marini et al., 2011).

Conclusions
L’estudi d’un espai tan reduït, com és el Tossal Gros, ha
permès incrementar el catàleg dels líquens de Catalunya en
dues espècies, Verrucaria geophila i Verrucula polycarparia.
El fet d’estar situat en una àrea molt humanitzada no fa esperable trobar una gran diversitat, però malgrat tot el nombre de
tàxons observats, 56 espècies, és prou considerable, donada
la superfície mostrejada.
Per altra banda, aquest treball ha suposat una ampliació en
el coneixement de la biota liquènica del territori sicòric, una
zona poc estudiada des d’un punt de vista liquenològic. El
mateix quadrat UTM 31TDG20 de 10 × 10 km té un llistat de
32 tàxons de fongs (Llistosella, 2018).
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