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1.- INTRODUCCId

Dos foren els motius principals de 1 linici, estructuració i desen

volupament d1aquest treball, per una part 1 lobservació del poblament
florístic, en especial el liquènic, del terrat de ca nostra i, per llal
tra, el coneixement de les obres básiques de Geobotànica i Fitosociolo

gia de dos eminents autors: HUGUET DEL VILLAR (1929) i BRAUN-BLANQUET

(1979).
Una exploració de tampteig d1altres localitats similars ens confir

mà les possibilitats que tenia llestudi de la vegetació d1aquest in

drets, a causa d1una abundància d1espècies, en principi no esperada,

que anava augmentant a mida que 1 lobservació es feia més atenta.

Mesurades les possibilitats del treball, que ja superaven el sim

plement anecdòtic, i valorada també 1 latracció i interès que el tema

aviat ens produí, decidírem plantejar una sèrie d10bjetius que separà
rem en dos grans apartats:

a) Coneixement del medi ambient.

Seguint el criteri de BRAUN-BLANQUET (1979), várem tenir en compte
els tres grups de factors mesurables d1un hàbitat:

Factors climàtics, on queden inclosos des dels aspectes micro

climàtics fins el coneixement de paràmetres de mineralització

i nutrients de 1 laigua de pluja i d1escorriment.
- Factors edàfics, on situam llestudi del sòl que es forma en

aquest indrets, des del punt de vista mineralògic, granulomè
tric, estructural i de la seva gènesi.

- Factors biòtics, que queden clarament caracterizats, ja que

el medi estudiat és el resultat directe de 1 lactivitat de

llhome.

b) Estudi florístic.

Aquest segon apartat, centre i motiu del treball, arreplega els o�
jetius que fan referència concreta a llestudi de la flora i que són el

següents:
- Aproximació al coneixement de la microflora, ja sigui com a

possible participant a la dinàmica dels nutrients, a la meteo

rització biològica dels materials de construcció o com a par

ticipants en la gènesi del sòl.
- Realització d1un mostreig el més exhastiu possible, i simultà

niament d1un herbari de cada un dels grups vegetals que po

blen aquest medi, principalment: Líquens, Briòfites, Pteridò-
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fites i Espermatòfites. Fent especial insistència en el pobla
ment liquènic, amb la intenció d'ampliar el coneixement

d'aquest apartat de la nostra flora tan poc conegut.
- Finalment també ens plantejàrem la neccessitat de conèixer di

versos aspectes d'aquesta vegetació, com foren el seu grau

d'organització, la relació amb les quantitats de sòl, els pro

cessos de dispersió i la seqüència de colonització.
Des del punt de vista dels antecedents que facin referència concre

ta a la vegetació que té com a hàbitat l'habitació urbana, hem de dir

que són molt escassos i en cap cas exhaustius respecte a 1 'estudi de

tots els grups florístics. Així, el treball de CASAS i S�IZ-JIMtNEZ

(1982) es refereix sols a les Briòfites de la catedral de Sevilla i co

menta precisament aquesta manca d'estudis sobre la colonització d'edifi

cis i monuments per part de comunitats saxícoles.
Mentre el treball de PRIETO, ESPINOSA Y FERN�NDEZ (1973), amb el

pompós i desproporcionat títol de "Ecología y Flora de los tejados de

Granada", només tracta de les Espermatòfites. Aquest treball no mereixe

ria la cita si no fos per 1 'escassesa esmentada, a causa del cúmul de

despropòsits que conté i que no resisteixen la més benèvola crítica.
Més nombrosos són els treballs publicats referents a la flora del

medi urbà en general (ESTEVE, VARO Y ZAFRA, 1977; BERNER, 1977), ja si

guí respecte a un sol grup vegetal o de manera més ampla. Un interés es

pecial tenen els treballs en què 1 'atenció es centra en la vegetació de

Líquens i Briòfites epifítiques d'ambients urbans o industrials, a causa

de la seva utilitat com a indicadors molt sensibles a la contaminació

(RIEUX, 1977; DERUELLE, 1978; RODA, 1979; SERGIO, 1981).
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2.- AREA D'ESTUDI

2.1. SITUACId GEOGRAFICA

El medi biògena, més concretament antropògena (HUGUET DEL VILLAR,
1929), estudiat, pertany a 1 'habitació urbana de Palma de Mallorca, caPl
tal de l'Illa de Mallorca, la major de les Illes Balears i Pitiüses (fi
gura 1).

Palma està situada a la badia del mateix nom al Sud-Oest de 1 'illa

i el seu vèrtex geodèsic, que es troba a 33,3 m. d'altura a 1 'antic Ba

luard de Santa Margarida, està marcat pels 39034'31" de latitud Nord

2039'06" de longitud Est del meridià de Greenwich (SANTANER, 1958).

2.2. CLIMATOLOGIA DE PALMA DE MALLORCA

El clima és de tipus mediterrani occidental, semiàrid, mesotérmic,
sense excés hídric, i amb estiu sec, com queda resumit a la fórmula cli

màtica de Tornthwaite per a Palma: DdB'3a' (JANSJ.í, 1968).
La precipitació anual mitja està entre 400-500 mm., amb un màxim

els mesos de tardor i un altre no tan abundós a la primavera, que va se

guit d'un remarcat eixut els mesos d'�stiu, com queda reflectic en el

diagrama ombrotèrmic de la figura 2.

Respecte a la humitat relativa mitja presenta uns valors notable

ment alts, com cal esperar d'un clima essencialment marítim com és el

nostre. El valor màxim el presenta el mes de novembre amb un 78% d'humi

tat relativa i el mínim el mes de juliol amb un 69%. Aquesta elevada hu

mitat afavoreix la formació de rosades de primavera i tardor, les quals
ajuden a mitigar 1 'escassa pluviometria esmentada.

Les boires són un altre hidrometeor, però de baixa freqüència (10-
20 dies/any), de tipus marítim, nocturnes o matinals, d'escassa duració

poc denses.

Les temperatures no són en cap cas excessives, oscil.lant la mitja
na mensual entre els 10,00 de gener i els 24,6° d'agost. Referent a les

temperatures extremes la mitja de les màximes del mes més càlid, agost,
és de 29,20, essent la màxima absoluta registrada durant el període 1931-

60 de 38'50 el mes de juliol de 1934, i la de les mínimes del mes més

fred, gener, és de 5,90, essent la mínima absoluta registrada en el ma-
.

o
teix període de -3,5 el mes de febrer de 1956.



6

fi)

fi)
ct"

II)

li.¡
oq:

'"V
I

�
li.¡

,wZ

...J
�

L

�
�

Il)

'r
-

u
,



PALMA DE MALLORCA (28m)

JO

20

10

[1961-1978]

.-.- �; .
, .
.........
. . . . . . . . �
........... . . . . . . . . . ,

.......................
........................

'
.

.'::::::::::::::::::::::::::,
............................
;.:::::::::::::::::::::::::::'

, '

.'.:.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·t
�;:::::::::::::::::::::::::::::::'

J•••••••�••••••••••••••••••••••••••�
.':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.'
;·:·:·:·:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:1...................

�;::::::::::::::',:',:',:':':':':':':':':'". . . .
. "

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i
--r. ,,::::::�:�::::::::::::::::::::::::::::::::::�

miD
I ·z:��frmtttt�fft�:

II} \.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·1
, : .

�••••••••••:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ·1\ ,

\ -,::::::::::::::::::::::::::::::::'1<.�.' ••••••••••••••• ol
1<!.:_-,::;�.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: tr�

� .

\:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;¡'

.
• • • • • • • •

7�.:.:.:.:.:.:.:.: .

. . . . . . . .

�.:.:.:.:.:.:.7'{, .

�::::::::::í.....

�:::::::j
....

'::=::1
�::i
v

60

\
\

\

\ x 50/,

\
\ li

40

*

II

I \

7

80 mm

1
I

70

30

20

10

O�--------�----+---�----------+---�----�----+---��---+--------�O
G F M A M J J A S O N D

Figura 2.- Diagrama ombrotèrmic de Palma de Mallorca,
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La insolació presenta a Palma valors notablement alts, superiors
als registrats en la resta de l t Ll l a (JANS,l\, 1968). Els valors mitjans
de la insolació relativa a Palma durant el període 1961-80 foren:

G F M
-

x 55 58 54

A M J

56 64 68

J

76

A S O N

74 64 61 58

D

53 %

on s'observa un màxim el mes de juliol i un mínim el mes de desembre.

Respecte a la irradiació, element climàtic de gran importància so

bretot per la influència damunt la temperatura i humitat tant del sòl

com de 1laire, se tenen dades a partir de maig de 1975. Els valors men

suals mitjans en ca1./cm2 dia, per al període 1975-80 (GUIJARRO, 1982),
foren:

-

x

G F M A M J J A S O N D

167 226 366 424 505 560 566 493 389 273 204 150 ca1./cm2 dia

Els vents més freqüents a Palma són de direcció Nord (Tramuntana),
Sud (Mitjorn) i Sud-Oest (LLebeig). tS d'interès citar les brises de mar

terra que d'abri1 a octubre i amb un règim diari refresquen la costa.

Un fenomen climatològic catalogat com a poc freqüent però, en tot

cas, no estrany i que per a nosaltres té especial interès, és el que fa

referència a les pluges de fang procedent del Nord d'�frica. Segurament
degut a la seva desigual intensitat, freqüència i repartició, ha estat

un fenomen poc estudiat, només segons quins casos molt espectaculars,
com el del 28 de maig de 1947 han merescut 1 'atenció dels estudiosos (CQ
LOM, 1948; JANS,l\, 1948). Darrerament, a diversos països europeus es pre�
ta una ampla atenció a aquest fenomen, a causa de les numeroses implica
cions que se Tf'van trobant, com podria esser la importància com a parti
cipant en la formació de sòls durant el Quaternari (PRODI & FEA, 1979).

Per la nostra part i com a resultat d'una atenció no exhaustiva,
hem registrat vuit fenòmens d'aquest tipus a Mallorca a partir de 1979:

21 V - 1979 Palma

12 - VII - 1979 Palma

22 IX - 1981 Palma

25 - VII - 1982 Palma (Facultat de Ciències)
2 - VIII- 1982 Palma, Felanitx i Menorca

28 - VIII- 1982 Palma (Can Tàpara)
31 - VIII- 1982 Costa d'En Blanes, Pollença i Alcúdia

5 IX - 1982 Palma

S'arrep1egaren mostres significatives de les p1ugues de fang del 12-VII-

1979, del 2-VIII-1982 i del 5-IX-1982.
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La situaci6 meteorol�gica dels dies 12-VII-1979 i 22-IX-1981 es pot
considerar com a típica en aquests casos, ja que pareix esser una de les

més freqüents i favorables perquè es presenti aquest fenomen (JANS�,
1948; PRODI & FEA, 1979). Esquemàticament aquesta situaci6, com es pot
veure a la figura 3, és la següent: una borrasca situada més o manco da

munt la Península que atreu aire polar marítim de retorn amb direcci6

Sud-Oest i que abans d'arribar a Mallorca ha passat per damunt el Nord

d'Africa carregant-se de pols en les valls de la cordillera de l'Atles.

La tempesta de pols coincideix amb 1 'arribada del front, aquesta pot
anar o no acompanyada de pluja (JANS�, 1948).

Endemés dels elements climàtics abans apuntats referents a la ciu

tat de Palma, creim d'interès comentar, encara que sigui breument, la

singularitat del clima de les àrees urbanes respecte a les àrees rurals

perifèriques. Aquesta singularitat ve determinada, segons LOWRY (1975),
per cinc factors que s6n els responsables del contrast entre les dues

àrees' esmentades. Els factors diferencials són:

a) Els materials de superfície de la ciutat s6n predominantment de

consistència rocosa, el que afavoreix un sobrecalentament i per tant un

augment dels moviments convectius.

b) Els nuclis urbans presenten gran diversitat de formes i orienta

cions de les superfícies, el que suposa un increment de la turbulència.

c) A causa de multitud d'activitats, indústria, autom�bils, etc., les

àrees urbanes s6n generadores de calor.

d) L'eficient eliminaci6 de les precipitacions i la pobresa comparatl
va de vegetaci6 fa que les ciutats presentin nivells més baixos d'humi

tat.

e) Les activitats pr�pies dels nuclis urbans provoquen que 1 'aire de

les ciutats presenti tota una sèrie de components estranys o almanco en

proporci6 superior a la normal, com s6n pols, fums, anhídrid sulfur6s,
clorurs i bromurs de plom, etc., d'efectes complexos i variats.

Els quatre primers factors suposen un augment de la temperatura,
sobretot de les mitjanes, respecte a la perifèria i donen lloc al que

siha denominat "illot de calor", el qual es fa més evident com més gros

sigui el nucli urbà (LOWRY, 1976).
A Palma s'observa que la ciutat actua exercint una acci6 moderado

ra, baixant les màximes i pujant les mínimes, del que resulta una dismi-
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nució de 1 'oscil.lació tèrmica. L'acció damunt les temperatures mitjanes
és menys clara, i encara que en segons quins casos aquestes poden esser

lleugerament més altes, pareix que queden afectades per la proximitat de

la mar (JANSA, 1968; RAMIS, 1979).
Referent a altres elements del clima que puguin quedar afectats

pels factors citats i encara que no hi ha estudis que en fagin referèn

cia, pareix que 1 'alteració o bé no existeix o encara es poc rellevant.
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3.- ESTUDI DEL MEDI

Totes les localitats estudiades són lògicament antropògenes, és a

dir, són degudes a 1 'actuació humana. De les moltes formes, desgraciada
ment cada vegada més abundants, que aquesta adopta, hem concretat l'estu

di a 1 'habitació urbana de Palma de Mallorca.

L'àrea abraçada per aquesta forma de destrucció és molt més petita

que la que fa referència a les àrees de cultiu, però per contrapartida
1 'actuació humana és molt més radical i es caracteritza per l'acumulació

de materials de construcció de consistència rocosa (HUGUET DEL VILLAR,

1929).
S'han estudiat 30 localitats, 21 d'elles situades dins el casc an

tic, 8 repartides per l'eixampla i 1 situada a la barriada diEs Coll d'En

Rabassa, com queda reflectit a la figura 4.

A continuació passam a una descripció més detallada de cada una de

les localitats, que per fer la seva cita posterior més pràctica resumi

rem posant una L de localitat, seguida del nombre assignat a cada una

d'elles.

L-l: La Seu, a la plaça de l'Almoina, edifici gòtic construit entre

els segles XIII i XVI i amb posteriors reformes, com la del segle passat
i la que eliminà els coberts que hi havia entre els arcbotants, a partir
de 1970. La façana principal mira quasi a ponent, mentre les laterals,
una està orientada al SSW, davant la mar i 1 'altra al NNE, juntament amb

la torre campanar. Materials de construcció estudiats com a substrat: ma

rès, morter, teula àrab, rajola, fibrociment i fusta.

L-2: Edifici de vivendes del carrer Calatrava, nº 56, casa d'estil

modernista construida a principis de segle. Te una façana orientada al N

i l'altra, que dóna a la plaça Francisco Pizarro, orientada al S. Mate

rials de construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab raj�
la.

L-3: Museu de Mallorca, al carrer Portella nº 5, antic palau Des

brull, construit el segle XVIII i amb reformes d'aquest segle i actuals.

Edifici amb orientació NW-SE. Materials de construcció estudiats com a

substrat: marès, morter i teula àrab.

L-4: El Consolat de Mar, actual seu del Consell General Interinsu

lar, en el Passeig de Sagrera. Edifici del segle XVI amb reformes del

XIX i XX. Façana principal orientada al SW. Materials de construcció es
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tudiats com a substrat: teula àrab.

L-5: Església i col. legi de Montision en el carrer del mateix nom,

nº 24. Església del segle XVII, el convent-col.legi veinal té reformes

d'aquest segle. Orientació NNE-SSW. Materials de construcció estudiats

com a substrat: marès, morter, teula àrab i rajola.
L-6: Edifici de vivendes del carrer Sant Pere Nolasco nº 13, cons

truit el segle XIX i amb reformes recents. Façana principal orientada a

1 'E. Materials de construcció estudiats com a substrat: morter, teula

àrab i rajola.
L-7: Edifici de vivendes del carrer Sant Roc nº 7, reconstruit el

segle XIX. Façana principal orientada al NW. Materials de construcció es

tudiats com a substrat: morter i teula àrab.

L-8: Edifici de vivendes del carrer Santa Creu nº 8, casa gótica
amb moltes reformes. Façana principal orientada al WNW, Materials de

construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab, rajola fibro

ciment.

L-9: Edifici de vivendes del carrer Zavellà nº 6, reformat el segle
XIX. Façana principal orientada al N. Material de construcció estudiat

com a substrat: teula àrab.

L-10: Fragment de paret, amb una canonada de zinc, de la façana
d'un edifici de vivendes del carrer Puigdorfila nº 8, possiblement cons

truit a principis de segle. Paret orientada al ESE. Materials de cons

trucció estudiats com a substrat: marès i morter.

L-ll: Edifici de vivendes del carrer Argenteria nº 23, construit a

finals del segle XIX. Façana orientada al ENE. Materials de construcció

estudiats com a substrat: marès, morter, i teula àrab.

L-12: Edifici de vivendes del carrer Monges nº 3, construït a prin
cipis d'aquest segle. Façana orientada al NNE. Materials de construcció

estudiats com a substrat: morter, teula àrab i rajola.
L-13: Edifici de vivendes del carrer Sant Esperit nº 4, construit

el segle XV però molt reformat el XIX. Façana orientada al WNW. Materials

de construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab i rajola.
L-14: Edifici derrocat de Can Torrella del carrer Sant Jaume cantona

da Torrella. Se conserva la façana principal neoclàssica de devers 1860,
amb orientació SE. Materials de construcció estudiats com a substrat: ma

rès i morter.

L-15: Edifici de vivendes del carrer Sant Miquel nº 43, construït el

segle XIX. Façana orientada al E. Materials de construcció estudiats com
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a substrat: morter, teula àrab i rajola.
L-16: Església i convent dels caputxins en el carrer Pare Atanasio,

construcció neoclàssica acabada el 1791. Façana principal orientada al

NW. Material de construcció estudiat com a substrat: teula àrab.

L-17: Localitat formada per dos edificis de vivendes de la plaça
d'Espanya nº l3A i 14, construïts entorn de 1912. Façanes orientades al

N. Materials de construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab,
teula plana d'encaix i rajola.

L-18: Edifici de vivendes del carrer Sant Elies nº 5, construït el

segle XIX i derrocat a principis de 1981. Façana orientada al SWW. Mate

rials de construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab, rajo
la i canal de zinc.

L-19: Edifici de vivendes del carrer dels Oms nº 51-53, construït

el segle XIX. Façana Grientada al N. Material de construcció estudiat

com a substrat: teula àrab.

L-20: Església de Santa Margarida del carrer de Sant Miquel, al cos

tat de l'Hospital Militar. Edifici gòtic del segle XIV, restaurat fa co

sa de 15 anys, orientat a 1 IE. Materials de construcció estudiats com a

substrat: marès i teula àrab.

L-2l: Localitat formada per quatre edificis de vivendes, del carrer

Sant Miquel nOs 79 i 81 i de 1 'Avinguda Comte Sallent nOs 1 i 3, cons

truïts entre 1925 i 1928. Façanas principals orientades al N, NE, E i S.

Materials de construcció estudiats com a substrat: marès, morter, teula

àrab, teula plana d'encaix, rajola, fibrociment i fusta.

L-22: Edifici de vivendes del carrer Reina Maria Cristina nº 47,
construit dins el primer quart d'aquest segle. Façana orientada al E. Ma

terials de construcció estudiats com a substrat: morter, teula àrab, ra

jola i fusta.

L-23: Nau destinada a fàbrica del carrer Borgony nº 4, construïda a

principis de segle. Façana orientada al SW. Material de construcció es tu

diat com a substrat: fibrociment i teula àrab.

L-24: Fragment de paret, amb una canonaca de zinc, d'una façana del

carrer Pere Alcàntara Penya cantonada carrer Antillón, que pertany a la

nau d'Autocares MUSA, construïda a principis de segle. Orientació SW. M�
terial de construcció estudiat com a substrat: morter.

L-25: Vivenda planta baixa del carrer Capità Vila nº 12, construïda

aquest segle. Façana orientada al NEE. Materials de construcció estudiats

com a substrat: teula àrab i canal de zinc.

L-26: Vivenda planta baixa del carrer Capità Vila nOs 5 i 5a, cons-
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truida aquest segle. Façana orientada al SWW. Material de construcció

estudiat com a substrat: teula àrab.

L-27: Localitat formada per la nau d'una fàbrica i un edifici de vi
vendes del carrer Aragó nOs 59 i 63, construida a principis d'aquest se

gle. Façanes orientades al S.E. Materials de construcció estudiats com a

substrat: teula àrab i canal de zinc.

L-28: Edifici unifamiliar format per planta baixa i un pis del ca

rrer Balmes nº 8, construit el 1903 i amb reformes de 1923 i 1940. Faç�
na orientada al ESE. Materials de construcció estudiats com a substrat:

morter, teula àrab i rajola.
L-29: Vivenda planta baixa del carrer Reis Catòlics nº 78, construl

da aquest segle. Façana orientada al SWW. Materials de construcció estu

diats com a substrat: teula àrab i canal de zinc.

L-30: Edifici de vivendes del carrer Cardenal Rossell nº 72, acabat

de construir el 1940. Façana orientada al NNE. Materials de construcció

estudiats com a substrat: morter i rajola.

3.2. ASPECTES MICROCLIMATICS

Una simple inspecció ocular de les localitats citades en el apartat
anterior posaria de manifest, per poca atenció que se li prestàs, que la

descripció realitzada no és suficient, ni molt manco exhaustiva, per po

der entendre la localització del sòl que es forma en aquest llocs, la mi
crodistribució de la vegetació i altres fenòmens, prou interessants, que

tenen lloc en aquests indrets.

Amb una observació més detallada ens adonaríem de 1 'existència de

multitud de microambients, d'importància capital per als organismes que

els habiten.

Els fets esmentats, la naturalesa dels materials de construcció i

la irradiació solar, foren la causa que des del mes d'agost de 1980 fins

al desembre de 1981, ambdós inclosos, s'anotassin les temperatures màxi
mes i mínimes diàries de 1 'aire circulant pel regueró nombre 4 (R-4)
d'un aiguavés, orientat al E, de la L-2l. Aquest regueró, que formen les

teules àrabs canal, queda situat pròxim al que presenta més vegetació i

está més arrecerat (R-l), amb la intenció que els valors obtinguts no f�
ssin els extrems en cap sentit, tenint en compte que els mesos d'hivern

la irradiació en el R-l és pràcticament nula, a causa de llambra que pr�
jecta una construcció veYnada (figura 5).

Es disposà d'un termòmetre de màxima mínima que quedava encaixat
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entre dues teules cobertores contigües i a tres centímetres de la teula

canal, de tal manera que 1 lanvers quedava en contacte amb 1 'aire circu

lant pel regueró. El revers del termòmetre, de fusta, que quedava expo

sat a la irradiació fou protegit, a la vegada, per un tros de polietilè
expandit.

Les mitjanes dels valors obtinguts es presenten a la taula 1 i la

seva representació gràfica a la figura 6, on, malgrat que són dues sè

ries no comparables, també s'han representat les mitjanes de la sèrie

macroclimàtica de temperatures del mateix període de temps per a la ci�
tat de Palma (taula 2).

Creim que aquesta representació gràfica serveix per a exemplificar
el fet que 1 'oscil. lació tèrmica, a nivell de microambient, augmenta de

manera considerable, el que contrasta amb el cas apuntat respecte al

clima urbà de Palma. Això indicaria una certa desertització d'aquest mi

croclimes, a causa d'una ràpida escalfada dels materials de construcció

durant el dia i veloç refredament durant la nit.

La caiguda de les màximes del microambient, que observam en el gr�
fic, és deguda a la posició del termòmetre, de tal manera que la irra

diació, en aquest punt, va disminuint fins a arribar a un mínim el mes

de desembre, amb el solstici d'hivern, a partir del qual torna a pujar.
Encara que a les gràfiques no quedi reflectit per manca de mesures

a diferents llocs, 1 'observació directa ens permet afirmar, como apunta
GUIJARRO (1982), que les variacions d'irradiació entre llocs de diferent

orientació, i a una ciutat són molt nombrosos dins petites àrees, són

màximes l'hivern i mínimes l'estiu, fet de molta importància, sobretot

per la vegetació anual.

Per el poblament liquènic, en general crustaci, però també per a la

resta de vegetals poiquilohidres, on la hidratura depèn absolutament de

la humitat de 1 'aire ambient (WALTER, 1976), es de suma importància tot

el referent a la humitat relativa, ·que ja hem citat que era alta, la

formació de rosades, que augmenta quan ho fa 1 'oscil. lació tèrmica, i

les boires (LLIMONA, 1981). No s'han fet medicions d'aquests hidrometeors

en els microhàbitats, però és significatiu que, com comentarem més enda

vant, la colonització de les teules comença o a la teula canal o a la

part més ombrívola de la teula cobertora, en ambdós casos llocs a on pe�
dura més la humitat.

El vent també és un element climàtic a tenir en compte, que junta
ment amb un drenatge molt ràpid i eficaç de les plugues i, en general,
una baixa porositat dels materials de construcció, tot plegat fa que no-
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Taula 1. - Temperatu res mitjanes (OC) al regueró (agost 1980 - desembre 1981) 
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Taula 2. - Temperatures mitjanes (oC) a Palma (a90st 1980 - desembre 1981) 



1\ 

10 

\ 

Figura 6.- Representac;ó grafica de les temperatures mitjanes al 
regueró (- -. -) i a P alma ( ) . 

N 
o 



21

mes les zones m�s resguardadesma�enguin graus d'humitat suficients per

a la vegetació.

3.3. CARACTERITZACIO DELS MATERIALS-SUBSTRAT.

Ja que els diferents materials de construcció son, exceptuant el

sòl que es forma en aquets indrets i que per la seva entitat i importà�
cia comentarem en 1 lapartat següent, el veritable substrat de molts

dels organismes estudiats, creim interessant fer un breu comentari, pe�
ticularitzant sobre cada un dels tipus de materials de construcció, que

hem trobat colonitzats per algun tipus d'esser viu vegetal, motiu d'aquest
treball.

--Marès: tS una roca sedimentària clàstica formada d'arenes quaternàries
cimentades, que slempra en la construcció.

Hem trobat les dues classes principals de mares que cita FULLANA (1980),
el comú formant parets i que va referit, i el marès escollit i bo per pl
car, molt m�s compacte, i que siempre, cara vista, sense arrebossar.

--Morter: ts el pastat fet de calç i arena amb aigua o de ciment amb are

na, que slempra per a lligar pedres, mitjans, maons, rajoles i altres p�
ces de construcció i tamb� per a referir o arrebossar (FULLANA, 1980).

Hem observat diversos tipus de morter, que, resumint, podem concretar

en morters de calç, per exemple 1 lanomenat morter de calç de llenya, molt

apropiat per a arrebossats exteriors, localitzat sobretot a les baranes,
i morters de ciment, tant natural com de ciment portland, que hem trobat

tant en referits com en baranes.

--Teula: ts la peça feta de fang d'argila cuita al foc, de formes i tipus
diversos, que serveix per a revestir les cobertes dels edificis i rebre i

deixar escórrer 1 'aigua de pluja (FULLANA, 1980).
Hem trobat dos tipus de teules, que són els mes correntment emprats, la

teula àrab o comuna i la teula plana d'encaix o alacantina. La teula àrab

�s una peça de terra cuita en forma de canal cònica i d'uns 50 cm. de

llargària amb les quals es fa la teulada del mateix nom, col.locantles en

línia de baix a dalt: primer les tires que formen canal -la part còncava

per amunt, en aquest cas slanomenen teula canal i formen regueró-, i des

pr�s, sobreposades, les tires que fan cobertora, la part concava per

avall, anomenades teula cobertora (FULLANA, 1980). Tamb� hem vist teules

en posició horitzontal, com les anomenades teules careneres que estàn a
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la carena d1una teulada de dos vessants,

d1obra.

La teula plana d1encaix o alacantina és una teula plana i rectangular
de 45 cm. de longitud per 25 d1amplària, que presenta en els seus ex

trems uns relleus i rebaixos per a poder encaixar una teula amb llaltra

i fer que els junts siguin estancs sense necessitat de morter (FULLANA,
1980). ts una teula feta amb motlle.

al cap damunt d1una barana

Aquest dualitat respecte a la forma, no es reflecteix en el que es r�
fereix a la naturalesa .de la pasta y porositat de la mateixa, sinó que

hi ha una gran diversitat en relació a aquets caràcters. Per donar una

idea d1aquest fet vàrem triar tres tipus de teules que fossin represen

tatius pels respectius problaments liquènics que presentaven. Una des

cripció d1aquestes mostres podria esser com segueix:

-Teula tipus IIAII, teula àrab amb forma de canal cònica, de pasta color

blanc groguenc, molt heterogènia a causa de la presència de nombroses

partícules minerals marronenques. Presenta un alt grau de porositat. El

poblament liquènic és molt abundant .

. -Teula tipus IIBII, teula àrab amb una carena molt marcada i de pastat
molt grosser. Pasta de color roig, més homogènia i un poc més compacta

que 1 lanterior, encara qeu superficialment presenta moltes irregulari
tats.

Per les localitats on ha estat vista aquesta teula, com a la L-3, L-8

L-9, i per les seves característiques ja apuntades, aquest tipus se

ria el més antic.

El poblament liquènic és baix, tant_en nombre d1espècies, algunes ex

clussives, com d1exemplars.

-Teula tipus IICII, teula plana d1encaix o alacantina, pasta de color r.Q
sat, molt homogènia i compacta. Els dos mil. límetres més exteriors pre

senten una sobrecacció. El poblament liquènic és baix i algunes vegades
molt escàs.

Un altre aspecte interessant a considerar era la riquesa en carbonats

de les diverses mostres. Per tenir dades al respecte realitzarem dos tl
pus de proves:

a) Tractament superficial de les mostres amb una gota d1acid clorhí

dric lN.

Els resultats observats foren:
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Tipus "A", reacció ben clara

Tipus "B", no s'observa reacció

Tipus "C", reacció molt lleugera a l'exterior ben

clara a l'interior.

b) Tractament d'un gram de teula de cada tipus, reduïda a pols, amb 1

ml. d'àcid clorhídric lN, més 2 ml. d'aigua destilo lada i deixant actuar

durant 10 mino A continuació s'afegien 17 ml. d'aigua destilo lada i es

deixava reposar durant 24 h. per fer possible la decantació. El sediment

es deixava dins 1 'estufa fins obtenir un pes constant.

La prova es realitzà dues vagades i els valors obtinguts queden reflec

tits a la taula 3.

Pes després del tractament amb CIH.

Tipus teula 1 ª. prova 2ª. prova Mitjana

"A" 0'79 g. 0'77 g. 0'78 g.

"B" 0'91 g. 0'88 g. 0'90 g.

"C" 0'77 g. 0'73 g. 0'75 g.

Taula 3.- Valors obtinguts del tractament amb CIH d'un gram de

tres diferents tipus de teula.

Aquests valors pareixen indicar que la teula plana d'encaix o alacantl
na seria la més rica en carbonats, i la teula àrab de tipus "B", la qui

presentaria uns valors més baixos dels mateixos. Però cal recordar que

la teula alacantina es la més homogènia, compacta i llisa de totes, a

més, que sembla que la part superficial de la teula és més pobra en car

bonats que la part interior.

--Rajola de fang de guerrer o de terra cuita: ts la peça feta de fang
pastat a mà i cuita amb foc de llenya o en forns especials, de forma cu�
drada de 19x19xl'5 cm. o poligonal, especial per enrajolar terrats (FU
LLANA, 1980).

Les pastes son mes o manco rogenques i bastant homogènies, presentant
una certa esquistositat més accentuada a la par exterior i segurament

deguda al procés de fabricació i a la meteorització.
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Amb àcid clorhídric la reacció és evident.

--Fibrociment: ts el material compost d'amiant i ciment, amb el qual es

fabriquen tubs, depòsits d'aigua, canals, planxes planes i ondulades per

a cobertes, etc., (FULLANA, 1980).

--Fusta: Encara que és un material molt emprat en la construcció, no sol

quedar a la vista; per tant, quan feim referència a la fusta es tracta

de pals d'estenedors, colomars, o simplement trossos de fusta abandonats

damunt els terrats.

3.4.METEORITZACIO DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIO.

Els materials de construcció, que en el apartat anterior hem comen

tat com materials-substrat, són tots ells més o manco susceptibles d'al

teració, ja sigui física, química o biològica.
La meteorització física creim que té poc relleu i, en tot cas, el

fet d'haver trobat petites plaquetes de teula com a components del sòl

(fracció arena gruixada) que es forma en aquests indrets, encara que se�
pre en una petita proporció, i d'haver observat una certa esquistositat
a algunes teules i rajoles, ens indicaria una possible alteració produï
da pels canvis de temperatura que suporten aquests materials i que du

rant l'estiu són notables. Nosaltres tenim enregistrades temperatures su

periors als 500 C directament davall de la teula.

Un efecte semblant, respecte a la formació de plaquetes de teula, s�
ria el produït pels grans de calç del interior de la pasta de la teula,

per efecte de la humitat.

La meteorització química, sobretot la produïda per 1 'acció de l'anhi
drid carbònic, dissolt en 1 'aigua de pluja, al caure damunt els materials

de construcció més o manco rics en carbonats, creim que és un procés amb

més entitat i que actuaria, sobretot, damunt el marés i el morter, on

ajudaria a descalçar els grans d'arena que el formen.

La dissolució de carbonats per part de 1 'aigua de pluja es confirma

amb les anàlisis de 1 'aigua d'escorriment, que ha passat per damunt 1 lai
guavés i que comentarem més tard.

També hem observat procesos d'oxidació del ferro, que donen lloc a

pétites plaquetes diòxid de ferro que igualment formen part del sòl.

La meteorització biològica és segurament la que juga un paper més re

levant, ja sigui la produïda per les arrels de les plantes que hem tro

bat creixent a les escletxes o juntes del marès o altres materials de
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construcció, o la que té lloc mitjançant la participació d'organismes ve

getals inferiors.

Així, les cianofícies i fongs actuarien, sobretot, damunt morter de

ciment alterant-lo o aixó pareix indicar la seva localització abundant,
a llocs ombretjats d'una barana de la L-21.

Com es pot veure a la fotografia l, aquesta biomassa de cianofícies

fongs, de color obscur, voregen els grans d'arena i penetren entre

ells, fins a 3 mm. de la superfície, aprofitant la porositat de la pasta.

Aquest fet indicaria, endemés de 1 'alteració química deguda a la seva a�
tivitat, una acció mecànica per part d'aquests organismes (POMAR, 1976),
resultant un proces de descalçament dels grans d'arena, prou notable i

eficaç.
La possible acció dels líquens com a agents alterants dels materials

de construcció pareix esser molt escassa. Aquest fet quedaria confirmat

tenint en compte que pràcticament el cent per cent dels líquens catalo

gats son epilítics i, com apunta POMAR (1976), seria més important la

seva funció protectora del substrat.

Les molses que viven damunt morter com, per exemple, el que queda
entre rajola i rajola, així como altres plantes, participen també en la

seva alteració, ja que provoquen 1 laugment de la porositat i afavoreixen

1 'entrada d'aigua, amb el qual va disminuint la impermeabilitat dels

terrats.

3.5. ESTUDI DEL SDL

La presència de vegetació, sobretot espermatòfits, en el medi esco

llit per aquest estudi, pressuposa 1 'existència d'una major o menor qua�
titat de sòl que la faci possible. L'estudi d'aquest sòl, o millor olig�
sòl a causa de la seva escassesa, 1 'iniciàrem amb 1 'objecte de conèixer

alguns detalls sobre la seva distribució, naturalesa, estructura i possl
ble origen.

3.5. l. lo�ali!z�cló_i_mQs!r�i�
La localització és molt ampla, ja que aquest oligosòl es troba damunt

teulades, sobretot damunt les teules canal que formen reguerb i les juntes
entre teules planes d'encaix, omplint canals i canonades de zinc, escletxes

de parets i balcons, entrades d'albellons o ambornals, llocs arrecerats

dels terrats, etc.



Fotogr afi a 1.- Fragment de morter de ciment 
de la L-21, on es pot observar clarament 
l' al terac ió del ciment , fins a 115 mm, de 
l a superfíc;e. deguda a una biomassa de 
ci anof ícies i fongs . x 25 
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Limitarem el mostreig a sis localitats a on els sòls formats damunt

teules canal o dedins canals de zinc eren suficientment importants per

la seva abundància, el que permitia una recollida adequada de mostres,
tant respecte a la quantitat, com, en segons quins casos, respecte a la

possibilitat d'estudiar la seva estructura.

Aquestes localitats foren:

L-3, amb sòl abundant, no compacte, dins uns reguerons situats al

costat d'una paret, d'un aiguavés orientat al S.

L-8, amb sòl escàs, no compacte, dins una canal de zinc d'un aiguavés
orientat al SSO.

L-18, amb sòl abundant dins una canal de zinc i damunt teules canal

d'un petit ràfec, en aquest cas sòl compacte. Orientació OSO.

L-2l, amb sòl compacte dins uns requerons d'un aguavés orientat a

1 IE, amb una pendent del 20%, i sempre més abundant en els requerons ex

trems, pròxims a construccions veïnades.

L-25, amb sòl abundant i compacte per zones, dins una canal de zinc.

També dins la part baixa de la majoria dels requerons d'un aiguavés orien

tat a 1 lENE.

L-29, amb sòl abundant i compacte, dins una canal de zinc d'un aigu�
vés orientat a 1 lOSO.

3.5.2. �n�lisis_min�r�lQgiq�e�
Amb la intenció de conèixer la possible relació entre aquests oligo

sòls i els materials aportats per les pluges de fang, decidírem estudiar

la seva composició mineralògica amb 1 'ajuda de les anàlisis corresponents
i gràcies a la col. laboració del Dr. TRAVERIA de la Universitat de Barce

lona.

Es realitzaren les anàlisis de sis mostres de sòl de les localitats

citades en l'apartat anterior, d'una mostra de terra procedent de la

pluja de fang del 12 de juliol de 1979. El mètode emprat fou el d'Anàlisi

per difracció de raigs X.

Els resultats obtinguts queden reflectits a les taules 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10.

Com es pot veure a la taula 4, els components bàsics de la pluja de

fang del 12 de juliol de 1979 són calcita i �-quars, amb una mica de dol�
mita. Aquest resultat no és massa diferent del que apunta COLOM (1948) r�
ferent a la pluja de fang del 28 de març de 1947, només que en aquel cas

el quars pareix esser més abundant, aquest autor apunta una riquesa del
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60 per cent per aquesta espeC1C mineral, però sols és una aproximació.
Més divergents son els resultats que donen PRODI & FEA (1979) per

unes pluges de fang a Itàlia els 18 i 19 de maig de 1977, a on els com

ponents principals són caolinita i quars.

Les anàlisis de les sis mostres restants, que pertanyen a les loca

litats ja citades, i que queden reflectid� a les taules 5, 6, 7, 8, 9

la, presenten una composició semblant a la de la pluja de fang, també a

base de calcita, oc-quars i dolomita com a components principals.
D'aquets resultats creim poder deduir que les pluges de fang partl

cipen, almanco, en la formació dels oligosòls citats. Amb més raó si co�
sideram les quantitats de terra per metre quadrat que aquestes pluges p�
den aportar: així, de dues mostres de la pluja de fang del 2 d'agost de

1982, arreplegades de claraboies de les localitats 17 i 21, obtinguérem
el valor mitjà de 1,2 g/m2• Aquest valor és consemblant al que donen PRO

DI & FEA (1979) i queda perfectament situat dins els valors extrems, que

c iten els mateixos autors, per a I s rae 1 .

28 d,A Composició

20,9 4,29 oc-quars
23, 1 3,85 calcita
26,7 3,338 ex-quars
27,8 3,209 feldespat
28,5 3,131 no i dent ifi cat

29,4 3,038 calcita
31, ° 2,885 do 1 omita
36, 1 2,488 calcita
36,5 2,462 cx:-quars
39;4 2,287 IX-quars

41 , 1 2, 197 do 1 omita
42,2 2, 142 no i dent ifi cat
43,2 2,094 calcita
45,8 1 ,981 IX-quars
47,5 1 ,914 calcita

48,5 1,877 calcita
50, 1 1 ,821 oc-quars
57,4 l,60S ex-qu ar s+c a 1 c ita

Taula 4.- Composició mineralògica de la mo�
tra de terra procedent de la pluja de fang
del 12 de juliol de 1979.
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28 d,A Composició

20,9 4,25 cx_-quars
23, 1 3,85 calcita
26,6 3,35 ex-quars
29,4 3,038 calcita
31, O 2,885 do 1 omita

35,5 2,529 calcita
39,4 2,287 ()(-qu ar-s- c a 1 c ita
41 ,2 2, 191 dolomita
43,2 2,094 calcita
45,0 2,014 do 1 omita

45,8 1 ,981 ex-quars
47,5 1 ,914 calcita
48,5 1,877 calcita
50,2 1,817 «-quar s
50,6 1,804 ()(-quars+dolomita
51 ,2 1,784 do 1 omita
56,7 1,623 calcita
57,5 1,603 calcita

Taula 5.- Composició mineralògica de 1 a

mostra del sòl de la L-3.

28 d,A Composició

20,9 4,25 oc-quars
23,15 3,84 calcita
26,70 3,338 œ-quar s
29,45 3,033 calcita
30 115 2,964 no identificat

31,0 2,885 dolomita
36, 1 2,488 calcita
39,5 2,282 calcita
40,85 2,209 dolomita
43,3 2,090 calcita

47,6 1,910 calcita
48,65 1 ,871 calcita
57,50 1,603 calcita

Taula 6.- Composició meneralògica de 1 a

mostra de sòl de la L-8.
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28 d,A Composició

2019 4,25 ex-quars
23, 1 3,85 calcita
26,7 3,338 «-quar-s
29,4 3,038 calcita
31,0 2,885 do 1 omita

36, 1 2,488 calcita
39,5 2,282 ex-quars+calcita
41,2 2, 191 do 1 omita
43,2 2,094 calcita
47,6 1 ,910 calcita

48,6 1,873 calcita
50,2 1 ,817 ex-quars
56,7 1,623 calcita
57,5 1,603 calcita

Taula 7.- Composició mineralògica de 1 a

mostra de sòl de la L-18.

28 d ,A Composició

20165 4,30 ex-quars
26,45 3,370 (X- q u ars
29,70 3,008 calcita
30,75 2,908 do 1 omita
35,75 2,512 calcita

36,4 2,469 ex-quars
39,3 2,293 cc-quar s-c a 1 ci ta
41,0 2,202 no identificat
43,05 2, 101 calcita
47,45 1 ,916 calcita

48,4 1,880 calcita
56,5 1,629 calcita
57,3 1,608 calcita
59,3 1,558 no identificat

Taula 8.- Composició mineralògica de 1 a

mostra de sòl de la L-21.
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28 d,A Composició

20,9 4,25 oc-quars
23, 1 3,85 calcita
26,25 3,395 aragonita
26,65 3,345 ex-qu ars
29,40 3,038 calcita

31,0 2,885 do 1 omita
33,20 2,698 hemat ites
36, 1 2,488 calcita
39,5 2,282 calcita
43,25 2,092 calcita

45,4 1,998 aragonita
47,7 1,907 calcita
48,6 1,873 calcita
50,2 1 ,817 ex-quars
56,7 1,623 calcita

57,5 1,fi03 calcita

Taula 9.- Composició mineralògica de 1 a

mostra de sòl de la L-25.

28 d,A Composició

20,9 4,25 O(-qu ars
23,15 3,84 calcita
26,7 3,338 oc-quars
29,45 3,033 calcita
31,05 2,880 do 1 omita

36,05 2,492 ca 1 cita
39,50 2,282 ec-qu ars-c a 1 c it a
41 , 15 2, 194 do 1 omita
42,5 2,127 O(-quars
43,25 2,092 ca 1 cita

45,85 1,979 cc-quars
47,6 1 ,910 calcita
48,6 1,873 calcita
50,15 1 ,819 no identificat
56,65 1,625 calcita

57,5 1,603 calcita

Tau 1 a 10.- Composició mineralògica de 1 a

mostra de sòl de la L-29.
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3.5.3. Granulometria

La Granulometria té per objecte conèixer la proporció en pes de les

diferents fraccions de partícules minerals, segons el seu diàmetre, que

participen en la formació del sòl.

La influència de la granulació d'un sòl sobre la vegetació és con

siderable. Així, com més gruixuda sigui aquesta, més petit serà l'aprofi
tament del volum total d'un sòl per part de la vegetació. Al contrari,
com més petites siguin les partícules, major serà la seva capacitat d'i�
tercanvi iònic, major la capacitat hídrica i la fixació de l'aigua, al

manco a les regions humides. Si aquestes partícules fines estan en la

proporció adequada es podran sortejar els inconvenients que suposen una

alta proporció de les fraccions més petites, com són la disminució de la

permeabilitat i de l'aireació (BRAUN-BLANQUET, 1979).
Aquestes implicacions degudes a la granulació d'un sòl, han estat

la causa de la realització de l'anàlisi mecànica de les sis mostres de

sòl recollides.

Vàrem classificar les fraccions de partícules minerals segons els

diàmetres proposts per la International Society of Soil Science (ROBIN
SON, 1967) (taula 11).

Fraccions Límits dels diàmetres en mm.

Arena gruixuda 2,0 a 0,2
Arena fina 0,2 a 0,02
Llim 0,02 a 0,002

Argila ..........................•......... < 0,002

Taula 11.- Classificació de les fraccions granulomètriques
(terra fina).

El mètode emprat, a causa de 1 'alt contingut en carbonats a totes

les mostres, va esser el Mètode Internacional d'Anàlisi Mecànica, amb la

variant, sense destrucció de carbonats (GUITI�N y CARBALLAS, 1976).
Els resultats queden indicats a la taula 12 i la seva representació

gràfica a la figura 7.
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Mostra
% Arena % Arena fina % Llim % ArgilaGruixuda

3 28,2 29,7 28,4 13,6

8 27,2 52,2 14,2 6,3

18 15,4 59,2 19,8 5,5

21 2,6 55,4 37, 1 4,8

25 19,3 60,2 15, 1 5,3

29 7,6 53,8 31,9 6,6

Taula 12.- Resultats, en tant per cent, de les anàlisis granulQ
mètriques afectuades.

Dels resultats obtinguts, i segons la clasificaci6 internacional,

podem determinar la textura dels sòls estudiats a partir del diagrama
triangular que donen ROQUERO y PORTA (1976). D'aquest, deduïm que la te�
tura està entre la franca (mostres 3, 21 i 29) i la franco-arenosa (mos
tres 8, 18 i 25). Aix6 suposa que podem considerar aquest sòls com a

equilibrats, i amb més ra6 si tenim en compte que la fracci6 arena és

sempre la més abundants i que aquest fet és, com apunta WALTER (1973),
favorable per un més bon proveïment d'aigua a les zones àrides, i creim

que és el cas del medi estudiat a nivell de microambients.

tS interessant assenyalar que en aquests indrets els sòls més humits

també serien, com cita WALTER (1973) per als sòls rocosos fissurats dels

llocs àrids, els formats dintre de les escletxes o juntes dels materials

de construcci6, a on hem vist créixer bona part dels vegetals perennals
catalogats.

3.5.4._1?l:!
El coneixement del pH d'un sòl és important per diverses raons, com

per exemple:
- Cada planta i, per extensi6, cada associaci6 vegetal, té el seu 6p

tim de germinaci6 i creixement dins d'uns marges de pH més o manco estrets.

- Del seu valor depèn la disponibilitat de diferents nutrients.
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- Pot ajudar a aclarir la g�nesi d'un sòl (BRAUN-BLANQUET, 1979).
Aquestes implicacions el seu valor com a participant en la carac-

terització d'un sòl, foren la causa de la seva determinació a les sis

mostres ja citades.

Pel seu estudi se va emprar el mètode de determinació del pH del

sòl en aigua, segons la International Society of Soil Science (GUITI�N y

CARBALLAS, 1976), i la seva mesura es va efectuar amb un pHmetre amb

el�ctrode de vidre.

Els resultats obtinguts queden reflectits a la taula 13.

Mostre pH

3 7,7
8 7,7

18 7,5
21 7,8
25 8,0
29 7,9

Taula 13.- Resultats de la determi

nació del pH a les sis mostres d'oli

gosòl.

D'aquest valors es dedueix que es tracta de sòls debilment alcalins

(BRAUN-BLANQUET, 1979) i, com cita STRAHLER (1979), aquests són comuns

en climes subhumits i àrids.

3.5.5. fO�P2n�n!s_d� la_fra�cló_are�a_grulx�d�
Per con�ixer amb més detall els possibles integrants d'aquests oli

gosóls es va realitzar un breu estudi de la fracció arena gruixuda (taula
11). El m�tode va consistir en la separació dels diversos components mit

jançant una lupa binocular i la seva posterior identificació.

Endemés de les partícules minerals, ja analitzades, trobàrem tota

una s�rie de components que ens ajuden a desxifrar la g�nesi i desembolu

pament d'aquests oligosòls.
La pres�ncia gairebé constant d'aquestes partícules no típicament ml

nerals, a totes les mostres estudiades, ens permet presentar-les en forma

de llista sense assenyalar la seva proced�ncia.
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S'han diferenciat dos grups prou clars:

a) Partfcules d'origen orgànic:
- F o r am i n ffer s

Bentònics: Discorbinella globularis, Valvulineria sp., Patellina

corrugata, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Elphidium crispum, � ma

cellum, � macellum var. aculeatum, Eponides repandus, Cibicides lobatu

lus, � refulgens, Planorbulina acervalis, Sphaerogypsina globula, �
becularia lucifuga, Quinqueloculina laevigata, � aff. disparilis, � �
marckiana, � quadrata, � reticulata, � seminula, � vulgaris, Quin
queloculina sp., Triloculina webbiana, Triloculina sp., Pirgo sp., Massi

lina secans, Spiroloculina excavata i Peneroplis pertusos. Aquestes esp�
cies suposen un 93% del total

Planctònics: Globigerinoides ruber i Orbulina universa, que sols

representen un 7% dels foraminffers trobrats.

- Ostràcodes

Entre altres varem observar Mutilus convexa Cyprideis torosa.

- Briozous

Fragments diversos.

- Equinoderms
Numerosos fragments d'espfcules.

- Mo 1 . 1 uscs

Lamel.libranquis gasteròpodes, escassos.

- Artròpodes
Fragments diversos.

Aquest components, especialment els foraminffers amb les proporcions
indicades entre bentònics i planctònics a més de la preponderància de�
liolidae amb un 43% del total, indiquen que aquestes arenes son de proc�
dencia dunar i tenen el seu origen a les prades de Posidonia (MATEU,
1970) •

b) Partfcules d'origen inorgànic.
Les més abundants i presents a totes les mostres foren la sutge i

1 'òxid de ferro que es troben en forma de petits resquills. De la matei

xa manera trobàrem fragments de vidre, teula i pasta plàstica, però sem-
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pre de forma més esporàdica.
tS interessant apuntar la gran abundància de materials fibrosos

d'origen divers que es poden veure a moltes de les mostres de sòl, abans

del seu tractament per a les anàlisis granulomètriques.

3.5.6. faIa�t�ris!igu�s_m�cIo_i_mlcIo�c�plq�e� �e_l�'El�j2 �e_f�n� �el
l2_d� Ïuli�l_d� 19Z9�

A simple vista aquest fang eòlic està format per una pols molt fina

de color ocre, impalpable i untós al tacte.

Dels recomptes i mesures efectuades a partir d'una sèrie de prepar�
cions microscòpiques d'aquest fang amb aigua destilo lada, amb la inten

ció de conéixer aproximadament la seva granulometria, podem apuntar que

un 61% de les particules són menors de 20�m i són especialment numeroses

les que no arriben a 5pm. La resta, és a dir, aproximadament un 39%, su

pera les 20pm i qualque vegada s'arriba fins a les 80pm de longitud.
Aquestes mides pareixen confirmar que es tracta d'un llim eòlic.

Endemés de les partícules minerals, la naturalesa de la qual ja hem

tractat (taula 4) -encara que creim que també hi ha petits fragments
diòxid de ferro-, s'observen elements d'origen biòtic, sobretot de natu

ralesa silícia, com són espícules d'esponges, diatomees, etc., (figura 8).

3.5.7. Is!r�c!uIa� faIà�t�r� �a�r�s�òEi�s_i_mlcIo�oIf�l�gla_
L'estructura del sòl fa referència a la manera com les partícules

que 1 'integren se junten formant agregats, amb intervenció dels seus

col.loides (STRAHLER, 1979).
L10bjecte del seu estudi va lligat amb el de la granulació, ja que

les conseqüències per al poblament vegetal d'un sòl són les mateixes

(BRAUN-BLANQUET, 1979).
Cap dels oligosòls estudiats tenen unes característiques ben defini

des, a causa de la seva localització, poca fondària (fins 10 cm.) i edat.

Com es lògic suposar, no presenten en cap cas un perfil típic amb horit

zonts, pertanyen, per tant, a 1 'ordre dels sòls azonals (ROBINSON, 1967;
STRAHLER, 1979).

Particularitzant, els caràcters macroscòpics dels oligosòls estudiats

varen esser:

-Mostra 3: Sòl de fins 10 cm. de fondària, sense estructura. De color

gris obscur en sec i marró en humit. Presenta gran quantitat de restes

vegetals, a més d'arrels.
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a) Aspecte general de la mostra procedent
de la pluja de fang, a Palma el 12-07-79.

E�- u ___

CZ;'''¡''''�·¿r··:�I.:.;.
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b) Espícules d'esponges i espores de fongs
de la mateixa mostra.

O 20fM

o:rsc

e) Diatomees i altres algues de la mateixa mostra.

Figura 8
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-Mostra 8: Sòl de fins 1 cm. de fondària, sense estructura. De color

gris en sec i gris-beix en humit.

-Mostra 18: Sòl de fins 10 cm. a la canal de zinc de 5 cm. de fondà

ria a la teula canal. El sòl de la canal presenta una estructura lami

nar molt dèbil i és de color gris obscur en sec i marró negrenc en hu

mit. A la part superior presenta un estrat muscinal. El sòl de la teula

canal és compacte a causa de la gran quantitat d'arrels.
-Mostra 21: Sòl de fins 7 cm. de fondària, amb estructura laminar molt

fina o fina, el que suposa que els agregats no superen en cap cas 2 mm.

de gruixa (ROQUERO y PORTA, 1976). De color gris o gris-marró en sec

gris-beix en humit. A la part superior presenta un estrat muscinal.

-Mostra 25: Sòl de fins 10 cm. de fondària, amb estructura laminar dè

bil, mès clara a la part superior. De color gris en sec i beix obscur en

humit. A la part superior presenta un estrat format per algues filamento

ses i molses que quan està sec es fractura donant lloc a la formació de

crostes.

-Mostra 29: Sòl de fins 10 cm. de fondària, amb estructura laminar molt

fina o fina; els agregats presenten una gruixa compresa entre 0,5 i 2 mm.,

excepcionalment arriben fins a 3 mm. De color gris en sec i gris-beix en

humit. A la part superior presenta un estrat muscinal.

Com a conseqüència d'haver observat 1 lestructura laminar, abans ci

tada, i amb 1 'objecte d'arreplegar més dades per poder intentar una inte�
pretació de la gènesis i desenvolupament d'aquests oligosòls, decidírem

efectuar-ne un breu estudi micromorfològic. Aquest va consistir en la pr�
paració de làmines fines de mostres de sòl intactes de les localitats 18,
21 i 29. La naturalesa d'aquestes mostres va fer necessària la seva canso

lidació per impregnació i inclusió al buit en resima de poliéster (POMAR,
1974; GUITIAN y CARBALLAS, 1976). Després d'acabada la polimerització es

confeccionaren les làmines fines seguint els procesos mecànics habituals.

Les preparacions s'estudiaren amb un microscopi òptic polaritzant i

es fotografiaren per mitjà d'una lupa binocular.

A la preparació de la mostra 18 no siobserva cap tipus d'estructura,
la coherència augmenta amb la profunditat i apareix un inici de cimenta

ció. La part superior està ocupada per un estrat muscinal molt ric en ri

zoides que aglomeren partícules minerals i orgàniques (fotografia 2).
A la preparació de la mostra 21 s'observa un inici d'estructura lami

nar amb alternància de capes clares, formades per partícules minerals fi

nes, i capes obscures, que interpretam com a més riques en matèria orgà
nica. La part superior presenta un estrat muscinal ben desenvolupat amb



Fotografia 2.- Microfotografia 
de la mostra de sol de la L- 18 . 
S'assenyalen les zones aglomera 
des pels rizoides . X6 -

•• 
• 

Fotograf ; a 3. - f~i crofotografi a 
de la mostra de sol de la L- 2l 
on s'observa un ;n;ci d'estruc 
tura laminar. X6 

Fotografia 4 .- Microfotografia de la mostra de 
so l de la L-290n s 'observa clarament l 'alter
nanc;a de capes clares i obscures . X6 
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abundància de cauloides

fia3).
Les preparacions de la mostra 29 presenten una estructura laminar

rizoides que donen coherència al sòl (fotogr�

amb alternància de capes clares, més riques en partícules minerals amb

inici de cementació i capes obscures, més patents a la part superior
que estarien integrades per partícules orgàniques (fotografia 4).

A totes les preparacions, a més de les partícules minerals, també

es poden observar partícules d'origen orgànic com son: foraminífers,
fragments d'espícules d'equinoderms, fragments de mol. luscs i de rodofí

cies.

3.5.8. Qrlg�n_i_d�s�n�oluEa�e�t_d�agu�s!s_oli�o�òls� �rQc�s�o� l ia�tQr�
gu� ln!e�v�n�n_e� la_s�v� io�m�cló�

Com a conseqüència dels resultats obtinguts i de 1 'observació direc

ta, creim tenir dades suficients al manco per fer una aproximació sobre

l'origen i desenvolupament d'aquesta microformació edàfica peculiar que

és el sòl trobat a gairebé tots els llocs de mostreig.
La seva localització ja ens assenyala la importància del vent com a

factor responsable del transport, de llarga o curta tirada, de les parti
cules que el formen. Hi ha una relació directa entre 1 'acumulació de sòl

a les teulades i les zones on el vent pert velocitat a causa de la topada
amb qualque obstacle, de tal manera que a un aiguavés limitat per dues

construccions més altes el sòl s'acumula dins els reguerons extrems i més

pròxims a les parets que el limiten.

La pluja és un altre factor a tenir en compte, ja que, a més d'ac

tuar com un mitjà de transport i deposició -com en els casos de les plu
jes de fang-, té un paper preponderant al possibilitar, a llocs ben con

crets, la colonització per part de vegetals que a la vegada intervendran

en el desenvolupament posterior d'aquests oligosòls.
L'eficient eliminació de les precipitacions dels terrats i aiguave

ssos, encara que a primera vista pot semblar antagònica amb els proce

ssos de formació d'aquests oligosòls, acaba donant un balanç favorable,
fins al punt que es transforma en un factor decisiu per a l'acumulació

de partícules dins les canals de zinc, que en molts de casos arriben a

quedar curullades.

Els factors físics esmentats no son suficients per a entendre l'orl
gen, el posterior desenvolupament i fins i tot 1 'estabilitat que arriben

a presentar aquests oligosòls. Es fa imprescindible comptar amb la partl
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cipació dels essers vius, sobretot els vegetals, que juguen un paper

importantíssim en les fases citades.

Primerament cal recordar la meteorització biològica ja comentada,

que juntament amb la meteorització química i un dubtós transport dire�
ta des de les plages pròximes, serien la causa de 1 'aparició d'organi�
mes marins o els seus fragments a totes les mostres de sòl estudiades.

La seqüència de colonització de les teules per part dels vegetals
també ens aporta informació al respecte, de tal manera que el poblament
florístic comença a les parts més arrecerades, com per exemple les teu

les canal, on la humitat és més duradora. Quan la pluja no és molt in

tensa o ha acabat, una petita quantitat d'aigua queda aturada en el can

tell inferior de cada teula canal, la qual cosa permet, per una banda,
la sedimentació de partícules i, per 1 'altra, el desenvolupament més

abundant i ràpid de fongs, algues, líquens i molses que acaben fixant

aquestes partícules i les que arriben posteriorment. Un obstacle físic

pot afavorir aquest proces, però no és ni molt manco imprescindible.
La part més baixa d'un regueró, és a dir, les darreres teules que

el formen abans de la desembocadura dins la canal, és la zona que arri

ba a presentar acumulacions de sòl més importants.
L'estructura de les molses i tal volta el seu creixement que a les

zones templades mostra sovint un acusat ritme anual (STRASBURGER, 1974),
serien responsables del definitiu frenatge deposició de les partícu
les transportades pel vent (POLUNIN, 1967) i també participarien, junt�
ment amb les algues, en la formació de 1 'estructura laminar comentada

en 1 'apartat anterior.

La descomposició d'aquest vegetals inferiors suposa 1 'inici de

1 'acumulació de matèria orgànica.
La participació de les algues es fa més patent en la formació del

sòl que es produeix dins les canals de zinc, que abans de quedar ompli
des donen lloc, durant embassaments periòdics, a petites comunitats acuà

tiques riques en algues de diferents tipus, sobretot filamentoses. Des

prés de la dessecació es formen crostes d'algues, a vegades també es

presenten petites molses, que aglomeren les partícules evitant, o alman

co dificultant, 1 'erosió i permetent la posterior entrada d'angiospermes.
Aquesta dinàmica és consemblant a une de les citades per BURGES, RAW et

alter (1971) pels "deserts" i "depressions polsoses" d'origen humà.

Els líquens pareixen tenir un paper menys relevant, encara que en

segons quins casos parti�ipan també en 1 'acumulació de partícules i en
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la seva protecció davant 1 'erosió.

Quan les angiospermes ja han colonizat aquest oligosòl, la massa

d'�rrels arriba a esser tan important que assegura 1 'estabilitat d'aquell
i acaba així la seqüència a nivell macroscòpic. tS més que probable que

continui la seva maduració, un indicador d'aquest fet seria la presència
de Col. lèmbols en quantitats considerables durant el període humit (BUR
GES, RAW et alter, 1971).

3.6. �N�Llsls_Q�r�IQuIs_DI �'�IQU� QE_P�U�A_I_D�E�CQR�I�E�T_D�M�NI IE�L�
DES.

3.6. l. Qble!i�s_i_mQs!r�i�.
Amb 1 'objecte de conèixer el possible aport de nutrients per part de

1 'aigua de pluja i entreveure quina seria la seva dinàmica una vegada en

contacte amb el sòl i organismes del medi estudiat, vàrem realitzar des

de 1 'agost de 1980 fins el desembre de 1981 -exceptuant els dies de plu
ja 20, 21, 22 i 23 d'abril i 27 i 28 de juny, ambdós de 1981, a causa de

viatges a Barcelona relacionats amb aquest treball- les anàlisis quími
ques de 1 'aigua de pluja i d'escorriment, tant de la que havia passat per

damunt tot 1 'aiguavés com només la del R-l de la L-21 (figura 5). Simult�
niament també s'efectuaren una grapada d'anàlisis de 1 'aigua d'escorriment

de la L-6 on el poblament vegetal és molt més redüit, ja que 1 'aiguavés
principal, orientat al S, es va reconstruir per complet devers 1974.

A causa que, com apunta GALLOWAY. & LIKENS (1978), les mostres de pl�
ja per a anàlisis químiques són probablement les mostres d'aigua de més

difícil recollida, com a conseqüència dels diversos contaminants proce-
-

dents de 1 'atmòsfera -que aquests mateixos autors anomenen "dry deposi
tion"-, decidírem emprar com a recolectors de 1 'aigua de pluja dos reci

pients de polietilè de 21 cm. de diàmetre i 15'5 cm. d'altura, que eren

netejats amb aigua destilo lada i col.locats enmig del terrat cada vega

da que hi havia possibilitat de pluja.
Els recipients per a la recollida de 1 'aigua d'escorriment, ambdós

també de polietilè, es col.locaven a la sortida de la canal que arreple

ga tota 1 'aigua del aiguavés i al final del regueró corresponent dins la

canal de zinc horitzontal, respectivament.
S'efectuà amb els recipients una prova en blanc, deixant-hi aigua

destil.lada durant 24 h., i els resultats foren negatius respecte a les

variables estudiades.
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Sempre que les mostres eren suficients (mínim 200 ml.) es reatliza
.

-

ren les següents determinacions: pH, alcalinitat, sulfats, amoni, ni

trits,. nitrats i f�sfor total, i amb posterioritat tamb� clorurs i con

ductivitat. En uns pocs casos es varen fer determinacions de fòsfor or

to.

El mètode emprat fou el que fabrica a l'efecte la firma Hach Che

mical Company (APHA, 1976), basat sobretot en colorimetries mesurades

amb uwespenrofotómetre o titulació. La conductivitat es determina a� ,

un sensor específic que va integrat a l'espectrofotómetre.
Per a poder valorar, encara que de manera aproximada, la possible

contaminació de 1 'aigua de pluja, així com I 'arriDada de nutrients per

la pols, es varen fer 5 recollides del que GALLOWAY & LIKENS (1978) anQ
menen "bulk precipitation", �s a dir, el material que es deposita dins

un col. lector contínuament obert a l'atmosfera. La recolo lecció va te

nir en tots els casos deu dies de durada. Aquesta pols es disolvia en

150 ml. d'aigua destilo lada i despr�s d'unes hores s'efectuaven les de

terminacions següents: alcalinitat, sulfats, clorurs, nitrats, f�sfor

total i f�sfor orto.

En un grapat d'ocasions a causa d'haver acabat un parell de rea�
tius, despr�s de determinar el pH i l'alcalinitat, varem congelar les

mostres en espera de la seva arribada.

3.6.2. Resultats i discussió

Presentam els valors obtinguts de les mostres d'aigua recollides a

la L-2l en dues taules, la taula 14 arreplega els valors que fan referè�
cia a la mineralització de l'aigua, a la 15 reunim les determinacions

que són m�s concretament considerades com a nutrients. Com es pot obser

var la sèrie m�s completa sempre ha estat la del aigua de 1 'aiguav�s a

causa que les quantitats recollides eren suficients per efectuar totes

les determinacions preestablides, no així en quant a 1 'aigua de pluja i

a la del regueró a on les mostres difícilment arribaven a la quantitat
mínima indispensable de 200 ml., sobretot en el segon cas, on la presèn
cia de l t o l i qosò l i el tamany de l'àrea recolectora no possibilitaven
normalment mostres en quantitat suficient.

A les taules 16, 17 i 18 presentam els valors mitjans, mínims ma

xims mensuals de tots els paràmetres estudiats a les tres aigües citades.

Quan no donam valors extrems �s a causa de tenir menys de tres determina

cions.
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pH ALCALINITAT

mg!l
SULFATS
mg/l
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CLORURS
mg/l

CONDUCïlVITAï

,uS/cm
Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró

6,3

7,2

7,3

6,9

7,2

7,0

7,0

6,9

7,0

6,4

6,8

6,7

6,4

6,5

6,4

6,3

6,7

6,8

6,4

6,5

6,4

6,9

6,5

6,3

6,0

6,4

6,0

6,5

6,6

6,5

6,3

5,8

5,2

6·,0

6,8

6,8

6,5

7,6

7,2

7,2

7,1

7,4

7,6

7,3

7,2

7,4

8,0

7,5

7,7

7,6

7,5

7,1

7,1

7,4

7,6

7,6

7,4

7,7

7,8

7,4

7,6

7,7

7,8

7,8

8,0

7,3

7,5

7,7

7,7

7,4

7,8

7,5

7,5

7,7

7,5

7,3

7,6

7,6

7,8

7,8

7,6

7,8

7,8

8,0

8,0

8,0

7,8

8,0

7,9

8,0

7,6

7,6

8,0

7,9

7,6

7,9

7,4

15,0

8,0

260880 38,0

090980

081080

121080

171080

171080

181080

191080

241080

041180

041180

051180

051180

051180

081180

091180

261180

291180

031280

161280

161280

171280

191280

191280

201280

271280

271280

281280

281280

291280

291280

301280

110181

110181

120181

130181

100281

11 0281

130281

200281

200281

210281

270281

170381

180381

210381

310381

10,0

13,0

15,0

14,0

13,0

15,0

9,0

4,0

4,0

3,5

3,0

3,0

4,0

i.o

4,0

6,0

i,o
6,0

8,0

4,0

8,0

4,0

2,0

4,0

3,0

7,0

7,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3,5

40

30

20

20

20

30

18

28

27

50

29

37

40

53

22

18

22

34

24

35

33

47

55

27

39

31

62

68

77

27

39

43

40

30

48

33

42

43

51

31

30

30

32

50

54

63

78

35

54

43

75

75

50

55

70

76

90

46

55

66

64

32

62

59

77

41

29,0

16,0

56,0

17,5

62,0
21.0

18,0

28,5

125,0

2,5

3,5

i.o

i.s

1,0

125,0

2,4

2.,0

100,0
23,0

18,0

18,0

95,0

37,0

28,0

180,0

150,0
39,0

28,0

4,0

2,5

i.o

i,o

7,5

3,0
3,5

2,0

3,0

Taula 14

21,0

19,5

48,0

15,0

14,0

23,0

22,0

26,0

26,0
18,5

13,5

8,5 12,5

45,0

17,0

27,0

57,0

53,0

65,0

70,0

24,0

35,0

40,0

52,0

64,0

33,0

24,0

60,0

27,0

28,0 20,0

90,0
28,0

25,0
55,0

38,0

18,0

95,0 44,S 390

80,0

28,0 100,0
29,0

15,0 55

310

18410,0 41,5

... / ...
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DATA
pH ALCALINITAT

mgl1
SULFATS
mgl1

CLORURS
mg/1

CONDUCTIVITAT

I'S/cm
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Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró

030481

030481

040481

110481

140481

150481

150481

160481

170481

190481

240481

260481

280481

090581

290581

100781

100781

100781

120881

030981

040981

230981

230981

240981

260981

231081

231081

261081

291181

181281

221281

241281

271281

311281

n 62

7,2

6,3

6,5

7,1

5,6

4,4

4,5

6,3

6,6

6,8

6,6

5,8

6,1

5,7

7,4

7,3

6,8

7,1

6,5

6,n

6,9

6,3

7,5

6,9

5,8

6,6

6,5

0,6

73

8,0

7,8

8,2

8,7

7,9
8,0

8,0

i,6

7,8

7,8

7,3

7,7

8,4

7,5

7,3

7,5

7,2

7,4

7,2

7,6

7,1

7,1

7,2

7,6

7,3

7,4

8,3

7,7

7,4

7,8

7,7

7,6

0,3

37

8,4

8,3

7,9

8,3

7,3

7,7

7,1

7,8

7,8

7,2

7,1

6,8

7,4

7,4

7,2

7,6

13,0

6,0

17,0

8,0
6,0

18,0
3,0

4,0

18,0

3,0
l,S

i.o

0,0

0,0
2,0

8,0

7,0

6,0

8,0

4,0

7,0

3,0

6,0

20,0

21,0
11 ,O

20,0

4,0

4,0

15,0

7,0

7,2

5,4

37

33

52

38

41

42

47

45

30

18

72

22

36

24

33

35

22

33

30

22

37

30

37

33

29

15

32

24

39

43

29

30

46

41

35,5 57,7

12,2 22,6

76 42

66

77

79

100

107

62

40

120

60

66

35

38

40

20

39

23

·22

28

l,O

D,O

100,0
12,0

24,0
130,0

22,0

24,0

28,0

14,0

19,0

17,0
55,0

120,0

98,0

90,0

34,0

50,0

36,0

31,0

22,0

15,0

7,0

28,0

16,0

23,0

52,1 36,5

25,0

25,0

65,0

45,0

44,0

23,0

29,0

24,0

70,0

6,0

3,5

2,5

3,0

4,5

5,0

11,5

24,5

6,0

8,5

6,0

7,5

8,5

8,5

5,5

50,0

11,0 22,5
52;5 132,5
8,0 28,S

6,5

12,2

13,8

20

45,0

11,0

19,5

39,0

16,0

19,5

7,5

7,7

0,4

65

2,5

6,0

8,0
4,0

7,5

6,0 38,0
160,0

22,1

74 35

12,0

15,0

10,0

56,5

55,0

55,0

20,0

18,0

19,5

15,0

23,S

11,0

5,0

200,0

36,0

35,0

20,0

52,5

28,5

15,0

13,5

52,0

20,0
15,0

18,5

9,0

15,0

12,5

150,0

7,5

5,0

l,O

l,O

S,O

17,0

18,0

20,0

34,0

68,5

91,5
18,0

14,5
27,S

35,5 20,1

110,0

13,0

4,0

53,0

23,0

90,0

26,0

23,0

27,8

28 13

i.o

l,S

5,7

6,6 44,6

Taula 14.- Valors obtinguts, per als paràmetres relacionats amb la mine

ralització, en 1 'aigua de pluja i d'escorriment de 1 'aiguavés
i del R-l de la L-21.
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DATA
AMONI
mg/1

Pluja Aiguavés Regueró

NITRITS
mg!l

Pluja Aiguavés Regueró

NITRATS
mg!l

Pluja Aiguavés Regueró
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FDsFOR TOTAL
mg/1

Pluja Aiguavés Regueró

260S80

0909S0

OS10S0

121080

1710S0

l7l0S0

1S10S0

191080

241080

041180

0411S0

0511S0

05,.,80

051180

081180

091180

261180

291180

031280

161280

161280

171280

191280

191280

201280

271280

271280

281280

2S1280

2912S0

291280

3012S0

110181

1101S1

120181

l30181

100281

11 0281

130281

200281

2002S1

2102S1

2702S1

170381

180381

210381

310381

2,39

l,55

1,9A

0,44

2,58

1,22

0,S6

0,90

0,72

0,90

0,95 0,84

l,57

0,26

0,40

0,99

0,9S

0,63 0,13

0,4S 0,17

0,90

0,75

1,29

1,21

0,26

0,45

0,37

1,25
0,67

0,49

1,80

1,03

0,26

0,22

0,45

0,45

0,64

1,22

0,45

2, la

1,26

0,82

0,22

0,23

0,61

0,42

0,44

0,72

0,05

0,22

0,28

0,30

0,35

1,10

0,100

0,182
0,152

0,132

0,023

0,030

0,066

0,016

0,023

0,033

0,066

0,139

0,023

0,040

0,033

0,050

0,089

0,120

0,053

0,122

0,033

0,030

0,073

0,600

0,363

0,627

0,158

0,16S

0,099

0,116

0,135

0,500

0,175

0,551

0,092

0,096

0,073

0,076

0,221

0,528

0,132

0,122

0,188

0,396

0,172
0,139

0,462

0,205

0,076

0,086

0,082

0,053

0,089

0,099

0,036

0,214

0,264

0,116
0,165

0,099

0,106

0,182

0,280

0,148

0,079

0,040

0,026

0,016

0,033

0,023

0,016

0,053

0,132

0,016

0,013

0,020

0,016

0,016

0,026

0,023

0,016

0,116

0,016

0,016

0,010

0,046

Taula 15

4,5

4,4 19,0

4,5

4,ó

6,2

5,7

3,1

4,0 4,0

0,20

0,00

0,60
0,43

O,4S

0,48

0,33

0,32

0,57

44,0

5,7

5,7

5,7

26,4

11 ,O

6,6

S,4

30,8

4,8

5,3

3,1

3,5

6,6

5,7

4,0

4,4

4,0

4,0

6,2

6,6

6,6

5,3

0,41 0,35

0,46

0,39

0,35

0,30

0,25

0,27

0,22

0,47

4,4

2,2

3,3 7,0

17,6

5,3

3,5

8,4 4,0

0,56

0,28

0,10

0,30

0,54

0,35

0,25

0,30

0,34

0,24

0,22

0,24

0,31

0,23

0,32

0,24

0,14

3,5

l,O

3,5

3,5 '1,2

22,0

5,3

5,7

0,23

0,50

0,03

1,10

0,14

0,30

0,19

3,5

4,4

20,7

7,5

6,2

7,0

25,1
11 ,O

8,S

26,4

19,4

7,0

0,27

0,28

0,13

0,22

0,26

8,8

3,1

8,8

11,9

11,9

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

4,4

10,6

S,4

0,19

0,34 0,65

4,4 9,7

19,4 0,16

D,3D

0,31

0,45

6,6

4,0

37,4

28,6

22,0

8,4

0,22

0,46

0,37

0,28

0,35

0,38

0,33

0,22

O, lS

0,16

0,22

0,24

0,17

0,14
0,05

0,25

0,22

0,14

0,41

... / ...
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DATA
AMON]
mg/1

Pluja Aiguavés Regueró

N JTR iïS
mg/1

Pluja Aiguavés Regueró

NJTRATS
mg/l

Pluja Aiguavés Regueró
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FOSFOR TOTAL
mg/1

Pluja Aiguavés Regueró

030481

030481

040481

110481

140481

160481

160481

160481

170481

190481

240481

260481

280481

090581

290581

100781

100781

100781

120881

030981

040981

230981

230981

240981

260981

231081

231081

261081

291181

181281

221281

241281

271281

311281

1,29

1,35

1,10
1,12

1,10

0,88

0,86

0,99·

1,22

2,10

1,03
0,64

0,39

0,28

1,12

0,63

45

0,28

0,19

1,42

D,lO

0,06

0,90

0,31

0,17

0,32

D,DO
0,22

0,14

0,34

0,36

0,36

1,29

0,19

0,13

1,61

0,95

0,98

1,55
1,35

1,20 0,70

3,22

2,97

2,13

1,81

2,70

1,16

D,70

2,84

1,55
1,48

l,lO
l,Ol

0,04

0,28

0,45

0,28

0,68

2,39

0,93

0,52

1,03

0,36

0,30

0,77

0,71

57

0,18

0,19

D,DO

0,19

0,39

0,13

0,34

0,17

0,23

0,49

1,94

2,58

0,41

0,80

1,48

0,64

0,64

0,62

0,61

32

0,046

0,023

0,079

0,023

0,010

0,010

0,076

0,060

0,026

0,060

0,043

0,016

0,043

0,092

0,106

0,053
0,056

0,033

0,033

0,060

0,042

42

0,396

0,089

0,033

0,221

0,046

0,043

0,066

0,013

0,066

0,043

0,040

0,063

0,066

0,099

0,627

0,248

0,191
0,419

0,191

0,191

0,363

0,231

0,205

0,016

0,106

0,079
0,205

0,182

0,528

0,188
0,145

0,396

0,165

0,122

0,194

0,155

75

0,020

0,010

0,013

0,013

0,010

0,010

0,013

0,020
0,040

0,043

0,238

0,033

0,142

0,059

0,066

0,040

0,046

37 49

2,2

1,3

21,6

3,5

5,3

18,5

4,0

4,0

6,2

2,2

6,2

3,5

11,0

11,0

14,1

2,6

2,2

1,8

1,8

3,1

3,1

3,1

3,5

2,6
3,5

10,1

13,2

3,5

8,4

3,1

2,4

3,1

4,5

8,5 2,3

0,11

0,07

0,50

0,44

0,08

0,14

0,15

0,07

0,13

0,04

0,24

0,2

0,15

0,12

0,34
0,15

0,14

0,08

0,27

0,12
0,27

0,17

0,25
0,10

0,77

0,17

0,25

0,20

45

Taula 15.- Valors obtinguts, per als paràmetres considerats com a

nutrients, en l'aigua de pluja i d'escorriment de l'aigu�
vés i del R-1 de la L-21.

7,5

2",6

4,4

4,0

3,1
2,2

2,2 10,6

21,0

7,0

3,1

2,2

22,0

8,4
18,9

14,5

2,6 7,5

18,5

11,0

11,0

7,9

5,3

1,0

1,8

1,8

2,2
2,2

2,6

4,4

7,0

10,6

1,8 19,8

1,8
2,2

8,8

3,1

18,9

5,3

6,2

2,2

1,8

3,5 12,3

1,7

74 36

0,14

0,25
0,20

0,16

0,21

0,30

0,25

0,10

0,13

0,13

0,17

0,15

0,15

0,26

0,70

0,28
0,37

0,38

0,95

0,48

0,25

0,28

0,36

0,20
0,45

0,27

0,47

0,30

0,45

0,56

0,40

0,40

0,35

0,32

0,15

69

0,27

0,13

0,07

0,04

0,26

0,04

0,16

0,21

0,13

0,24

0,48

0,26

0,20

0,37

0,53

0,60

0,50

0,26

0,14

36
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DATA pH ALCALINITAT SULFATS CLORURS CONDUCTIVITAT AMONI NITRITS NITRATS FDsFOR TOTAL

rog/1 mg/1 mg/1 fl S /cm mg/1 mg/1 mg/1 mg!l

Ago. 1980 6,3 0,100 4,5

Set. 1980 7,2 10,0 4,4 0,20

Oct. 1980 7,0 14.0 22,S 0,155 4,7 D,DO
(6,9-7,3) (13,O�15,O) (0,132-0,182) (2,2-5,7)

Nov. 1980 6,7 4,7 1,9 0,81 0,032 3,0 0,33
(6,4-7,0) (3,0-9,0) (1,0-3,5) (0,48-0,99) (0,016-0,066) (1,0-3,5) (0,41-0,56)

Des. 1980 6,5 4,5 9,1 1,60 0,065 S,O 0,43
(6,3-6,9) (1,0-8,0) (2,0-28,0) (0,44-2,58) (0,023-0,139) (3,1-8,8) (0,03-1,10)

Gen. 1981 6,2 3,2 1,5 0,92 0,041 3,5 0,23
(6,0-6,4) (2,0-4,0) (1,0-2,5) (0,72-1,22) (0,033-0,050) (3,5-3,5) (o,l3-0,28)

Feb. 1981 6,1 4,8 4,0 0,074 4,2 0,34
(5,2-6,6) (3,0-7,0) (2,0-7,5) (0,030-0,122) (4,0-4,4)

Març 1981 6,8 11,5 3,0 10,0 55,0 0,90 0,073 5,3 0,30

Abr. 1981 6,1 5,4 4,1 7,8 60,1 0,85 0,038 3,4 0,17
(4,4-7,2) (0,0-18,0) (0,0-8,0) (2,5-24,5) (19,0-143,0) (0,13-1,61 ) (0,010-0,079) (1,3-7,5) (0,04-0,50)

Mai9 1981 6,6 6,0 6,0 6,0 40,0 1,20 2,2 0,24

Juny 1981

Jul. 1981 5,8 6,3 8,0 7,2 54,0 2,30 0,060 4,1 0,18
(4,0-8,0) (1,81-2,97) (2,2-7,0)

Ago. 1981

Set. 1981 6,9 13,5 4,5 7,5 62,S 1,14 0,043 1,8 0,18
(6,1-7,4) (3,0-21,0) (1,0-7,5) (5,5-8,5) (45,0-83,0) (0,88-1,35) (0,026-0,060) ( 1,0-2,6) (0,08-0,34)

Det. 1981 6,6 7,7 7,7 1,02 0,050 2,3 0,20
(6,4-6,9) (4,0-15,0) (1,0-17,0) (0,86-1,22) (0,016-0,092) (2,2-2,6)

Nov. 1981 6,3 7,0 2,10 0,106 1,8 0,17

Des. 1981 7,0 10,0 4,9 25,6 106,8 0,58 0,044 2,0 0,32
(6,6-7,5) (6,0-17,0) (1,0-13,0) (6,5-52,5) (25,0-230,0)(0,28-1,03) (0,033-0,056) ( 1,8-2,2) (0,10-0,77)

Taula 16.- Valors mitjans, mínims i màxims mensuals de cada un dels diferents

paràmetres estudiats a l'aigua de pluja.
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DATA pH ALCALINITAT SULFATS CLORURS CONDUCTIVITAT AMONI N ITR ITS NITRATS FOSFOR TOTAL

mg/l mg!l mg/l )-lS/cm mg/l mg!l mg/l mg!l

Ago. 1980 6,5 38,0 0,100 4,5

Set. 1980 7,6 40,0 21,0 0,363 19,0

Oct. 1980 7,3 23,7 46,8 0,258 18,8 0,46
(ï, 1-7,6) (18,0-30,0) (17,5-125,0) (0,099-0,627) (4,6-44,0) (0,32-0,60)

Nov. 1980 7,5 34,5 34,4 0,61 0,183 9,1 0,34
(7,1-8,0 ) ( 18,0-53,0) (8,5-125,0) (0,13-1,57) (0,076-0,551 ) (3,5-17,6) (0,22-0,47)

Des. 1980 7,6 42,6 67,4 0,68 0,203 13,2 0,25
(7,1-8,0) (22,0-77,0) (18,0-180,0) (0,22-1,80) (0,053-0,528) (6,2-26,4) (0,14-0,34 )

Gen. 1981 7,6 37,2 28,3 0,075 7,1 0,22
(7,3-7,7) (27,0-43,0) (24,0-33,0) (0,036-0,099) (6,2-8,4) (0,19-0,26)

Feb. 1981 7,6 39,7 51,2 44,5 390 0,64 0,164 12,0 0,40
(7,4-7,8) (30,0-51,0) (18,0-95,0) (0,099-0,264) (8,4-19,4)

Març 1981 7,4 30,0 54,0 22,0 247,0 0,84 0,214 24,1 0,38
(8,4-37,4)

Abr. 1981 7,9 39,5 51,0 31,8 282,0 0,36 0,091 8,5 0,18
(7,3-8,7) ( 18,0-72,0) ( 12,0-130,0) (JO,0-56,5) ( 115,0-450,0) (0,00-1,42) (0,013-0,396) (2,2-21,6) (0,10-0,30)

Maig 1981 8,0 28,5 99,0 36,2 435,0 1,96 0,363 15,8 0,48

Juny 1981

Jul. 1981 7,4 30,0 90,3 14,2 306,7 l,52 0,286 16,4 0,34
(22,0-35,0) (35,0-200,0) (180,0-500,0) (0,70-2,70) (0,191-0,419) (8,4-22,0) (0,28-0,38)

Ago. 1981 6,9 30,0 150,0 52,0 650,0 2,84 0,191 14,5 0,95

Set. 1981 7,3 31,3 31,3 15,6 227,5 0,91 0,185 10,2 0,34
(7,1-7,6) (22,0-37,0) (15,0-50,0) (9,0-20,0) (160,0-300,0) (0,04-1,55) (0,016-0,363) (5,3-18,5) (0,20-0,48)

Oct. 1981 7,4 23,7 24,0 0,47 0,155 7,3 0,35
(7,2-7,6) (15,0-32,0) (18,0-34,0) (0,28-0,68) (0,079-0,205) (4,4-10,6) (0,27-0,47)

Nov. 1981 7,4 39,0 110,0 68,S 700,0 2,39 0,528 19,8 0,45

Des. 1981 7,8 37,8 43,0 60,5 364,8 0,63 0,203 8,5 0,43
(7,4-8,3) (29,0-46,0) (23,0-90,0) (22,5-132,5) (184,0-720, O) (0,30-1,03) (0,122-0,396) (3,1-18,9) (0,35-0,56)

Taula 17.- Valors mitjans, mínims i màxims mensuals de cada un dels diferents

paràmetres estudiats a 1 'aigua d'escorriment de l'aiguavés de la

L-21.
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DATA pH ALCALINITAT SULFATS CLORURS CONDUCTIVITAT AMONI NITRITS NITRATS FÒSFOR TOTAL
mg!l mg/l mg!l fAS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l

Ago. 1980

Set. 1980

Oct. 1980

Nov. 1980 7,7 52,0 19,3 0,93 0,039 4,8 0,34
(7,6-7,8) (32,0-78,0) (12,5-26,0) (0,22-2,10) (0,016-0,079) (3,1-6,2) (0,22-0,46)

Des. 1980 7,9 65,3 40,1 0,38 0,034 4,5 0,19
(7,8-8,0) (43,0-90,0) (17,0-64,0) (0,05-0,72) (0,013-0,132) (3,1-6,6) (0,05-0,33)

Gen. 1981 7,8 57,8 35,7 0,022 5,3 0,20
(7,6-8,0) (46,0-66,0) (20,0-60,0) (0,016-0,026) (4,0-6,6) (0,14-0.25)

Feb. 1981 7,8 57,5 46,5 0,040 5,3
(62,0-77 ,O) (0,010-0,116)

Març 1981 7,4 41,0 100,0 41,5 l,1O 0,046 5,7 0,41

Abr. 1981 7,8 79,0 38,9 18,8 221,2 0,23 0,016 2,7 0,16
(7,1-8,4 ) (40,0-120,0) (23,0-70,0) (15,0-23,5) (177,0-330,0) (0,00-0,49) (0,010-0,040) (1,8-3,5) (0,04-0,27)

Maig 1981

Juny 1981

Ju 1. 1981 7,8 66,0 90,0 28,5 450,0 1,94 0,043 10,1 0,48

Ago. 1981

Set. 1981 7,0 37,7 6,0 13,8 225,0 2,58 0,238 13,2 0,23
(6,8-7,2) (35,0-40,0)

Det. 1981 7,3 27,3 17,5 0,90 0,088 5,0 0,45
(7,2-7,4) (20,0-39,0) (0,41-1,48) (3,1-8,4)

Nov. 1981

Des. 1981 7,6 25,0 19,5 16;2 142,5 0,64 0,062 2,8 0,55

Taula 18.- Valors mitjans, mínims i màxims mensuals de cada un dels diferents

paràmetres estudiats 1 'aigua d'escorriment del regueró 1 de la

L-21.
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DATA pH ALCALINITAT SULFATS CLORURS CONOUCTIVITAT AMONI NITRITS NITRATS FDSFOR TOTAL
mg/l mg/l mg/l �S/cm mg/l mg/l mg/l mg/l

090980 7,3 50 82,0 0,274 4,4

181080 7,4 20,5 0,076 3,5 0,34

181080 7,8 34 15,0 0,053 4,0 0,35

191080 28

241080 29,0 4,4 0,33

281180 7,6 22 18,0 0,45 0,079 4,4 0,32

191280 7,5 53 37,0 1,10 0,330 4,4 0,20

291280 7,6 37 53,0 0,52 0,178 3,5 0,57

100281 7,5 46 120,0 0,231 3,5 0,37

130281 7,5 24 12,5 0,132 4,0

130281 7,5 30 70.0 9,5 0,092 4,4

200281 7,5 46 8,0 0,099

270281 7,3 35 100,0 36,5 360 1,41 6,2 0,38

140481 9,0 39 16,0 9,0 110 0,39 0,086 2,7 0,20

220481 7,7 27 30,0 0,10 0,066 4,4 0,20

220481 8,3 33 40,0 0,10 0,092 4,4 0,10

280481 8,8 35 28,0 17,0 170 0,41 0,122 3,1 0,14

030981 7,7 23 25,0 0,63 0,046 3,1 0,40

030981 8,2 38 50,0 0,42 0,076 3,5 0,32

7,8 35,3 41,9 18,0 213 0,55 0,127 4,0 0,30

0,5 9,1 31,0 11,1 106,6 0,39 0,081 0,8 0,12

n 17 17 18 4 3 10 16 17 14

Taula 19.- Valors obtinguts per a les determinacions

efectuades en 1 'aigua d'escorriment de la

L-6.
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FLlSFOR TOTAL FLlSFOR ORTO

DATA Pl uj a Aiguavés Regueró Pluja Aiguavés Regueró

081180 0,10 0,25 0,28 0,05 0,12 0,11

291180 0,47 0,07

031280 0,30 0,20

130281 0,15 0,13 0,10

210381 0,31 0,28

030481 0,11 0,25 0,27 0,05 0,15 0,12

190481 0,15 0,09

090581 0,26 0,18

x 0,12 0,31 0,28 0,08 0,16 0,11

Taula 20.- Valors obtinguts de les determinacions de

fósfor orto efectuades.

DATA ALCALINITAT SULFATS CLORURS NITRITS NITRATS FLlSFOR TOTAL FLlSFOR ORTO
mg/l rng/l mg/1 mg/l mg/l mg/1 mg/l

241080 a 021180 9 0,013 4,4 0,86

111180 a 211180 4 20 0,77 0,64

190181 a 290181 12 12,5 2,6 0,40 0,33

180482 a 280482 6 12 7,5 3,5 0,35 0,16

090782 a 190782 17 13 13,5 2,2 0,68 0,36

x 9 13,2 11,2 3,2 0,61 0,37

Taula 21.- Valors de les determinacions efectuades per

intentar conèixer els aparts efectuats per

la pols.
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Els valors obtinguts de 1 'aigua d'escorriment de la L-6 queden re

gistrats a la taula 19, i a la taula 20 presentam els resultats de les

determinacions realitzades de fòsfor orto.

A la taula 21 queden registrats els resultats de les anàlisis de

pols efectuades una vegada dissolta amb aigua destilo lada.

3.6.2. l. EH_

Dels valors obtinguts de 1 'aigua de pluja per a aquest paràmetre,
que queden reflectits a les taules 14 i 16 i en el gràfic de la figura
9, no podem deduir cap tendència estacional prou clara. Aquest fet po

dria esser a causa que la sèrie no és llarga a bastament o que simple
ment no hi ha cap tendència, com apunten GOURMEL et LACAZE (1975) per a

la ciutat de Pau-Casino i MOSELLO E TARTARI (1979) per a Pallanza.

Els 62 valors registrats, a_ 1 'aigua de pluja, es situen entre un

mínims de 4,4 (17-04-81) i un màxim de 7,5 (18-12-81) amb una mitja de

6,5_, sensiblement superior a les que donen els autors abans citats i

respecte a la mitja mundial calculada per Carroll (SUBRAMANIAN & SAXENA,

1980).
En tants per cent un 80,6% correspongueren a pluges ácides, de les

�uals un 88% foren valors que es troben entre 6 7 i només un 12% fo-

ren valors inferiors a 6. Un 4,8% foren neutres

(taula 14 i figura lOa).
En els casos en què es varen fer determinacions successives, ja si

gui d'una mateixa pluja o de pluges molt pròximes, és freqüent observar

una baixada significativa del pH. En aquests casos creim que la causa és

un 14,5% alcalines

el major grau de dissociació de 1 'àcid carbònic, ja que les concentra

cions de sals que poden tamponar el medi també baixen i per tant no in

terfereixen el seu efecte.

No s'ha trobat fins ara cap relació entre els vents predominants els

dies de pluja i el valors de pH en aquesta aigua.
Respecte a 1 'aigua d'escorriment de 1 'aiguavés i del regueró, pràc

ticament el 100% són aigües alcalines (taula 14 i figures 10b i 10c). En

el gràfic de la figura 9 s'observa una certa relació inversa entre els

valors de pH d'aquestes aigües i els de 1'aigua de pluja.
Els valors que presenten aquestes aigües són sensiblement menys va

riables, com queda confirmat per les respectives desviacions típiques
(taula 14); el que interpretam com un augment en la capacitat de tampon�

- .

C10.



D

7'- a"
. '17- � /"1 '" ?

__ . _. _../_. _. _ .

_,
_ . _'I __ ._. _. _. _. _ ._ . _._

-

1
- - -..o -o- �\- li- - _ - - - - _ - -/.....,
\ � V ¿I V � �-

I \ 1/
\
/ .¡

'd

8

55

7

6

A 5 O N D G r M A M J J A S O N D

Figura 9.- Representació gràfica de les mitjanes
mensuals (agost 1980-desembre 1981) respecte al

pH de 1 'aigua de pluja ). de 1 'aiguavés
(- - -) i de 1 regueró (_. _. -) •



% 56
100

90

80

70

60

5

%
40 100

30 90

20 80

10 70

60
4<pH<5<pH,6<pH<7<pH<8<pH�9

a SO

40

30

20

8

7
4 5 6 7 8 9

b

s

30

20

10

4 5 7 8 9

Figura 10.- Histogrames dels valors del pH de llaigua
de pluja (a), aiguavés (b ) i regueró (e).



57

Els valors obtinguts per a 1 'aigua d'escorriment de la L-6 (taula
19) son parescuts als comentats, tal volta lleugerament més alts com in

dica la seva mitjana.

3.6.2.2. Alcalinitat

Totes les valoracions que presentam corresponen a alcalinitat total

(en mgll de C03Ca), i aquesta, com a conseqüència dels valors de pH re

gistrats, es deu essencialment als bicarbonats (DOMENEC, 1979; WETZEL,
1981), taules 14, 16, 17, 18 i 19.

En el gràfic de la figura 11, on reflectim els valors obtinguts a

1 'aigua de pluja i d'escorriment arreplegades a la L-21, es manifesten

clarament les diferències entre les tres sèries de valors i les possi
bles correlacions.

L'aigua de pluja presenta una alcalinitat sovint baixa, amb valors

compresos entre 0,0 i 21,0 mg./l, com era d'esperar en relació amb els

seus valors de pH. Ambdues gràfiques mostren una correlació notable.

Les aigües d'escorriment presenten un augment considerable en l'al

calinitat, aquest fet concorda amb el que apunten MOyA y RAMON (1981)
per a la conca del Gorg Blau i els aports a 1 'embassament de Cúber. Res

pecte a 1 'aigua de l'aiguavés, apareix una relació inversa amb l'aigua
de pluja, semblant a 1 'apuntada per als valors de pH de les mateixes ai

gües. Això creim que il. lustra el fet general que a aigües de pluja agr�
sives corresponen generalment augments en els graus de dissolució dels

carbonats.

Per altra banda pareix que existeix un control biòtic de la dissolu

ció dels carbonats (POMAR, 1976), ja que la mitjana de 1 'alcalinitat de

1 'aigua d'escorriment de l'aiguavés, de novembre de 1980 a abril de 1981,
val 38,9 mg./l, mentre la de maig a octubre de 1981 baixa a 28,7 mg./l;
el que significaria un increment de la dissolució coincidint amb el perí�
de de màxima activitat metabòlica dels organismes que viven en aquests in

drets i que es correspon amb els mesos més humits.

L'increment de 1 'alcalinitat en 1 'aigua del regueró creim que es pr�
duiex a causa de dos factors. El primer seria 1 laugment de CO2 dissolt,

provinent de 1 'activitat metabòlica dels organismes que habiten l'oligo
sòl, i el segon faria referència a la naturalesa alcalina d'aquest oligo
sòl (apartat 3.5.2.) donant lloc a un procés de dissolució més intens.

Els valors obtinguts de 1 'aigua d'escorriment de la L-6 (taula 19)
son molt similars als comentats per 1 'aigua de 1 'aiguavés de la L-21,
fet que reafirmen les mitjanes respectives.



58

mg/l
80

70

x

60

r
I
I
I
I

R I

/ \ I

/ \ I

._-_._+._.���._.�-_._._._._._._._.-
/

\ I

¿ \ I
\ .

\ !
. I
\ .

I
\

í\ J
� / \",q Q

x •
,\ Çl.....--o\ / O" \ /\ '\ /

- - \ - - �- - - - \- + - - - - - -

ï
- - -

\ /
\ / \ A\ /

\ / 'd
b

0--0- < v ¡
\ / \ �I
� \¿

v

50

40

30

v

20

10

A S O N D G r M A M J J A S O N D

Figura 11.- Representació gràfica de les mitjanes
mensuals (agost 1980-desembre 1981) respecte a

l'alcalinitat de l'aigua de pluja ( ), de

l'aiguavés (- - -) i del regueró (_._._).



59

3.6.2.3. Sulfats

La font d'aquest compost a 1 'atmosfera es diversa, ja sigui en forma

directa de sulfats procedents, per exemple, de la mar o en forma d'anhí

drid sulfurós que és produït en grans quantitats a causa de 1 'activitat

industrial, motors d'explosió, etc., i que actualment està considerat com

el principal agent de contaminació a les ciutats (RENOUX, 1976). No resul
ten, per tant, estranys els valors obtinguts en les anàlisis de la pols

(taula 21), que fan que aquesta hagi d'esser considerada com un sistema

d'aport, respecte als sulfats, i com un contaminant a 1 'hora d'arreplegar
aigua de pluja destinada a anàlisis (GALLOWAY & LIKENS, 1978).

Els resultats registrats per a 1 'aigua de pluja (taules 14 i 16) són

consemblants als que donen MOSELLO e TARTARI (1979), sobretot respecte a

la mitjana. ts interessant fer notar 1 'elevat valor que pren la desviació

típica, que juntament amb la dels clorurs, també de 1 'aigua de pluja, són

els dos únics casos en què el coeficient de variació supera el 100%. Això

probablement està relacionat amb la influència marina.

La dinàmica d'aquest compost a les aigües d'escorriment (taules 17

18 i figura 12) és de difícil interpretació a causa de la interacció de

diversos processos de desigual complexitat, com són: 1 'oxidació biològica
del sofre orgànic i sulfurs, 1 'obsorció de sulfats per part de les plan
tes, 1 'obsorció directa d'anhídrid sulfurós pel sòl (OEVLIN, 1976), 1 'arri

bada de sulfats mitjançant la pols, etc.

Sols podem confirmar 1 'existència d'un rentat que suposa mineralitza

ció de 1 'aigua d'escorriment, i suggerir la possibilitat que els processos

d'absorció per part dels organismes que habiten 1 'oligosòl, i la precipl
tació de sulfat càlcic a causa d'haver Ca++ intercanviable en abundància

(Sr. BILLdN, com. pers.), siguin la causa que 1 'aigua del regueró presen

ti una mitjana inferior a la de 1 'aiguavés.
Els valors registrats per aquest compost a la L-6 (taula 19) son si

milars als comentats abans no ens aporten cap detall que ens permeti
clarificar la seva dinàmica, com seria si es manifestàs de qualque manera

la major proximitat a la costa de la dita localitat.

3.6.2.4. Clorurs

Com ja hem citat abans, les determinacions de clorurs, juntament amb

la mida de la conductivitat, es començaren amb posterioritat a les demés,
concretament a finals de febrer de 1981.

La sèrie és massa curta per treure conclusions definitives, pero de
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tots modes podem apuntar un parell de fets prou significatius.
Els clorurs de 1 'aigua de pluja (taules 14 i 16) presenten una des

viació típica molt elevada, que per altra banda està d'acord amb la comu

nicació personal que ens va fer el Dr. PERTIERRA sobre la gran variació

que experimenten les concentracions de clorurs a 1 'aigua de pluja de les

zones costeres. Això mateix indiquen els valors per a Inglaterra cedits

pel Dr. PERTIERRA i que van de 1,2 mg./l a Londres, 12,6 mg./l a Escòcia,
fins a 56,6 mg./l a la costa occidental anglesa.

Suposant que a Palma plou 500 mm/any/m2, la mitjana de 12,2 mg./l
representa aproximadament 6,lg/any/m2, que és un valor molt pròxim al

d'una anàlisi efectuada per el Dr. PERTIERRA i que ens ha cedit amable

ment.

Els valors dels clorurs de la taula 21 indiquen la importància de

la pols com a sistema d'aport per a aquest compost.
Els valors obtinguts per a 1 'aigua d'escorriment (taules 14, 17 i

18 i figura 13) no ens permeten deduir la dinàmica dels clorurs i sols

podem confirmar 1 'existència d'un rentat i la repetició de la tendència,
en relació amb les mitjanes, que hem vist per als sulfats. Sobretot per

a 1 'aigua del regueró, 1 'oligosòl suposa la introducció d'un alt grau

de complexitat de difícil aclariment.

Els escassos valors que tenim de 1 'aigua d'escorriment de la L-6

només ens ajuden a ratificar 1 'apuntat abans.

Fins ara no s'ha observat cap relació entre els vents predominants
els dies de pluja i les quantitats de clorurs en aquestes aigües.

3.6.2.5. Conductivitat

Aquesta variable és una bona mesura de 1 'estat de mineralització

d'una aigua, ja que existeix una relació directa entre el contingut de

sals dissoltes i la conductivitat d'aquesta aigua (WETZEL, 1981).
A pesar que les sèries de valors són curtes (taules 14, 16, 17 i18

i figura 14), les correlacions són prou significatives, sobretot respec

te als clorurs (figura 13), però tambè són interessants amb relació als

sulfats, alcalinitat i fòsfor total (figues 11, 12 y 18).
Els valors obtinguts per a 1 'aigua de pluja són consemblants als

que dóna la bibliografia consultada (MOSELLO e TARTARI, 1979; SUBRAMA

NIAN & SAXENA, 1980), encara que lleugerament superiors, segurament a

causa que els clorurs també són més abundants a les anàlisis realitzades

per nosaltres.
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Convé també tenir en compte la possible alteració d'aquesta condu�
tivitat per part dels aports que es produixen a- 1 'aigua de pluja, so

bretot de sulfalts i clorurs, proèedents de la pols (taula 21).
La conductivitat de les aigües d'escorriment té un comportament

que segueix la tendència de les mitjanes dels clorurs i sulfalts ja co

mentada, i que per altra banda era lògic esperar d'unes algues que, res

pecte a les de la pluja, augmenten considerablement en el seu grau de

mineral ització.

3.6.2.6. Io�p�s!s_d�l_nlt�o�e�
El nitrogen ocupa una posició intermèdia com element limitant, ja

que si per una part existeix una �norme reserva en forma de gas atmosf�
ric, per l'altra, aquesta reserva sols està a 1 'abast d'un reduit nom

bre d'organismes com bacteris i cianofícies (MARGALEF, 1974).
De les tres formes en què es troba el nitrogen en l'aigua: gas

dissolt, composts inorgànics i composts organlcs, a nosaltres ens inte

ressa el nitrogen en forma de composts inorgànics no gasosos, tal com

amoni, nitrits i nitrats, ja que com apunta MARGALEF (1974), les propo�
cions entre aquests tres composts del nitrogen són expressió de la mar

xa dels processos biològics.
Els valors obtinguts per a l'amoni a les aigües de pluja i d'es

corriment indiquen un comportament que no es torna a repetir en cap dels

altres paràmetres estudiats. Com es pot observar a la taula 15, en ia

majoria d'ocasions 1 'aigua de pluja presenta unes concentracions d'aquest

compost més elevades que les que es troben a 1 'aigua d'escorriment de

l'aiguavés. Les mitjanes globals mostren ben clarament aquest fet (fig�
ra 15).

La presència de nitrogen fixat a 1 'aigua de pluja es coneix des

d'antic i les dades actuals indiquen que va en augment, a causa que ta�
bé hi ha un increment considerable de composts del nitrogen a l'atmosfe

ra. Actualment es calcula que cada any la pluja aporta a la Terra 25 mi

lions de tones mètriques de nitrogen fixat, procedent de processos d'io

nització i del que entra a 1 'atmosfera desde la terra o del mar en for

ma d'amoníac o diòxids de nitrogen (DELWICHE, 1970).
El que a nosaltres ens interessa remarcar es que, a mes de dismi

nuir les quantitats d'amoni a 1 'aigua d'escorriment, existeix simultà

niament un augment considerable en quant a nitrits i nitrats a l'aigua
de l'aiguavés (figures 16 i 17). Aquest fet l'explicam més endavant
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com un procés d!oxidació de 1 'amoni, sobretot, a causa de 1 'activitat

bacteriana.

fs també important observar les correlacions existents entre les

gràfiques de nitrits i nitrats a l'aigua de pluja de l'aiguavés (fig�
res 16 i 17), i constatar l'existència d'un lavatge d'aquests composts,

per altra banda, molt solubles.

En un grapat de casos d'anàlisis pròximes en el temps a causa de

pluges successives, el primer fet que s'observa és la baixada en les

concentracions de nitrats a 1 'aigua d'escorriment. Però més endavant

apareixen valors més alts a 1 'aigua de 1 'aiguavés, sense que això press�
posi un augment previ de les concentracions d'amoni a 1 'aigua de pluja
(taula 15). Aquest fenomen també 1 'intentam explicar més endavant a cau

sa de 1 'activitat biòtica i més concretament bacteriana.

El comportament d'aquets tres composts a 1 'aigua del regueró torna

a presentar seriosos problemes d'interpretació (figures 15, 16 i 17).
De tots modes creim que la solució passa necessàriament pels organismes
que habiten 1 'oligosòl. Concretament els vegetals superiors i les al

gues que amb 1 'assimilació dels nitrats i de 1 'amoni -per part de les

darreres (MARGALEF, 1974)-, juntament amb oxidacions més ràpides de l'�
moni a causa d'una major activitat bacteriana, a més d'altres processos

que no coneixem, permetrien aclarir aquesta dinàmica peculiar.

Respecte als valors d'aquests paràmetres a 1 'aigua d'escorriment

de la L-6 (taula 19), no hem trobat fins ara cap explicació plausible,
ja que si per una part sembla que hi ha oxidació de 1 'amoni, aquesta
sols es manifesta a nivell de nitrits, però quasi mai en quant als ni

trats. Aquests presenten una concentració que es sembla a la de 1 'aigua
de pluja i a la del regueró de la L-21, però amb la particularitat que

la L-6 té un poblament forfstic molt reduit, a causa que 1 'aiguavés més

important es va renovar per complet devers 1974, com ja hem citat.

La bibliografia consultada (FREYER, 1978; MOSELLO e TARTARI, 1979)
dóna uns valors per a 1 'amoni consemblants als obtinguts per nosaltres,
en canvi els valors dels nitrats, i en particular les mitjanes, són se�
siblement inferiors als que presentam (taula 15). Tal volta això està

relacionat amb el fet que la recollida de mostres s'ha fet a un medi ur

bà i aquestes estan alterades per òxids de nitrogen que són un contami

nant important a la seva atmosfera (RENOUX, 1976). Els resultats posi
tius a les anàlisis de pols pel que fa referència als nitrats (taula 21)
poden esser també causa d'aquesta divergència (GALLOWAY & LIKENS, 1978)
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3�6.2.7. Fòsfor total

El fòsfor és un factor limitant principal a causa de no tenir una

reserva comparable a 1 'atmosfèrica del nitrogen o del carbó (MARGALEF,
1974).

La dualitat, referent a la manera com es presenta el fòsfor en el

sòl -en forma mineral com a ion fosfat o formant part de composts org�
nics-, fou la causa que ens decidí per les determinacions del fòsfor

total, amb la confiança de conseguir una millor visió de conjunt.
Els resultats (taules 15 i 19 i figura 18), a pesar que el cicle

del fòsfor és dels més senzills, ens pareixen de difícil interpretació,
almanco de manera detallada. De 42 anàlisis en què podem comparar els

valors a 1 'aigua de pluja i d'escorriment, en 16 d'ells el contingut
en fòsfor de 1 'aigua de pluja és més alt que el de 1 'aigua de l'aigua-

,

ves, de vegades de forma considerable, el que indicaria 1 'existencia

d'un apart. En la resta de casos es produeix el fenomen invers, és a

dir, hi ha un rentat.

Les mitjanes totals, de tots modes, segueixen una cadència similar

a la dels sulfats, clorurs, conductivitat i nitrats (taules 14 i 15).
Aquest fet podria indicar que la dinàmica d'aquest compost no és tam

complexa com assenyalen els valors més concrets, i que tal volta els

alts resultats obtinguts de les anàlisis de pols (taula 21), tan de fòs

for total com de fòsfor orto, siguin la causa d'aquest comportament pe

culiar.

Dels diversos factors que tenen influència damunt la disponibili
tat del fòsfor en un sòl, com: pH de la solucio del sòl, calci disponl
ble, intercanvi aniònic, preséncia de microorganismes, etc. (DEVLIN,
1976), ens interessa remarcar la possible intervenció dels dos primers.
Com es pot veure a les taules 14 i 15 i a les figures 9 i 18, pareix que

hi ha una certa relació entre els valors del pH de 1 'aigua de reguera

els valors de fòsfor total a la mateixa aigua, de tal manera que quan

el pH pren valors entorn de 8, el fòsfor baixa de forma considerable.

Aquest fet creim que es pot explicar a causa de la formació de fosfats

càlcics insolubles en un medi alcalí (DEVLIN, 1976), com es el del regu�
ró (taules 13 i 14).

A partir del fet que els valors mes adequats de pH d'un sòl per a

la nutrició fosfòrica, estan entre 6 i 7 (DEVLIN, 1976), és interessant

assenyelar que el màxim de fosfats registrats a 1 'aigua de 1 'aiguavés
coincideix amb el pH de 6,9 (12-08-81), el que significaria que en
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aquestes condicions els fosfats solubles eren abundants.

Els valors registrats a la L-6 (taula 19) són similars als de la

L-21 i no aporten cap detall nou.

El grapat de valoracions de fòsfor orto que es feren (taula 20) in

diquen que m�s o manco són la mitat del fòsfor present, 1 'altra mitat es

taria composta per fosfats orgànics.
Els valors de fòsfor total que dóna la bibliografia consultada per

a 1 'aigua de pluja (MOSELLO e TARTARI, 1979; SUBRAMANIAN & SAXENA, 1980)
són, en general, sensiblement m�s baixos que els registrats per nosal

tres. Llevat d'una possible contaminació deguda a la pols, no coneixem

la causa d'aquest fet.

Com a conseqüència de les repetides visites a les diverses locali

tats i de 1 'observació minuciosa cercant els diversos tipus de vegetals
motiu d'aquest treball, o tamb� arreplegant mostres de sòl, vàrem anar

recopilant una sèrie de notes faunístiques que sovint anaren acompanya

des de la recolo lecció dels exemplars.

Aquestes observacions són necessàriament fragmentàries ja que al no

esser la fauna el tema d'aquest treball, les recerques no han estat mai

sistemàtiques sinó m�s b� ocasionals, acompanyant l'estudi florístic.

A continuació passam a resumir aquestes observacions:

MOL.LUSCS

Cl. GASTERDpODES

Iberellus companyonii (Aleron)
Caragol originàriament endèmic de les Gimnèsies. Trobat a

les localitats: l, 3, 8, 11, 13 18.

Cryptomphalus aspersus (Maller)
Trobat a la L-25

Rumina decollata L.

Trobat a les localitats: 21, 22 25

Ferussacia folliculus (Gml.)
Trobat a les localitats: 13, 18 25.
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ARTRDPODES

Cl. CRUSTACIS

O. IsDPODES

F. PORctLUDS

Porcellio sp.

Localitzat a la L-21.

Cl. ARAcNIDS

Diversos representats de la Família dels Saltícids, així com

abundants àcars. Trobats a la L-21.

C l. �lIR IAPODES

O. DIPLDpODES

F. IlJUDS

Blaniulus venustus Meinert

Trobat a la L-13

Blaniulus guttulatus Bosc.

Localitzat a les localitats: 13 i 15

Iulus albipes Koch.

Trobat a la L-13.

Iulus sp.

Trobat a les localitats: 11 15

Cl. INSECTES

O. TISANURS

F. LEP ISMATIDS

Thermobia sp.

Localitzat a les localitats: 15 21

O. COL.LE:MBOLS

A l'oligosòl de la L-21 vàrem trobar, dia 20-10-80, una gran
cuantitat de col. lèmbols de la Superfamília dels Entomobrioi
deus.

O. HEMfPTERS

A les localitats 11 i 21 i damunt diverses plantes, com Umbi
licus pendulinus, vàrem trobar àfids en quantitats considera
bles.
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O. LEPIDDpTERS

F. PItRIDS

Pieris sp.

Vista a la 1-21 en 1 'època de floració de plantes com Diplota
xis erucoides.

O. HIMENDpTERS

F. FORMfcIDS

Iridomyrmex humilis (Mayr)
Espècie oportunista, també anomenada formiga argentina, per
esser una espècie procedent d'aquest país. Trobada a la L-2l
molt freqüentment.
També hem vist altres representants d'aquest ordre, com abelles,
damunt inflorescències de Sonchus tenerrimus.

O. COLEDpTERS

Vàrem observar en diverses ocasions a la L-2l la presència d'in
sectes d'aquest ordre.

O. DfPTERS

Observàrem, també a la L-2l, diversos insectes d'aquest ordre
més concretament representants de la Família dels Psicòdids.

L'únic vertebrat que vàrem veure en repetides ocasions va esser el

dragó Tarentola mauritanica a la L-2l.
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4.- ESTUDI FLORrSTIC

4.1. MATERIAL I MtTODES

4.1.1. Bacteris

El material emprat va consistir en mostres de l'oligosòl de la loc�
litat L-21, de la zona amb més vegetació que correspon al R-l (figura 5).
Les mostres es preservaren de possibles contaminacions guardant-les, a

1 'instant, dins bosses de plàstic noves.

a) Bacteris fixadors de nitrogen.
Per fixadors de nitrogen el medi de cultiu emprat va esser el medi

de Burk (NEWTON, WILSON & BURRIS, 1953), que no presenta nitrogen combi

nat i, per tant, és un medi selectiu.

A partir d'un banc de dilució, fins 10-5, de 1 gram de la mostra de

sòl amb aigua destilo lada, es sembraren dues plaques de Petri de cada di

lució amb un inòcul de 0,1 ml. Després de resembrat s'emprà el medi lí

quid, i en tots el casos en què es presentà distinta morfologia colonial

s'aplicà el medi de tinció de Gram (COWAN, 1977).
La incubació es va fer sempre en una estufa a 30°C.

b) Bacteris nitrificants.

El medi selectiu emprat per al cultiu dels bacteris dels grup Nitro

somas i Nitrobacter va esser el descrit per STANIER, ADELBERG & INGRAHAM

(1976).
A partir d'una suspensió de 1 gram de sòl en Ringer, es realitzà un

banc de dilucions fins 10-2 i es sembraren tres plaques de Petri per cada

grup bacterià.

Mes tard slempraren 100 ml. de medi líquid amb 1 gram de sòl per a

ambdós tipus, dins matraus d'Erlenmeyer i amb agitació periòdica. Es re

sembraren dues vegades. La incubació es va fer sempre a 30°C.

Es dugueren a terme observacions amb 1 'ajuda d'un microscopi de con

trast de fases.

El material emprat per a l'estudi d'aquests organismes va consistir

en tres tipus de mostres, totes elles de la L-21:

a) Capa superficial de l'oligosòl d'una gruixa aproximada de 3 mm.
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b) Massa verda que es forma a la zona mes ombrívola de les teules.

c) Massa dlun verd obscur situada damunt morter de ciment, a una zona

sempre ombrívola dluna barana.

Les tècniques dlidentificació varen esser les habituals en aquests

casos, com poden esser preparacions microscòpiques senzilles, la utili!
zació dlun microscopi amb ocular micromètric i les claus taxonòmiques
corresponents (RAMANATHAN, 1964; BOURRELLY, 1970). Sols en un cas fou

necessària la utilització dlun medi de tinció per poder distinguir el

nombre de pirenoids, aquest fou el Lugol (solució Iodo-iodurada) especi
fic per al midó (DULFORT, 1976).

També en un sol cas fou emprat un medi de cultiu, concretament el

medi de cultiu de Bristol (BOLO, 1949), per poder diferenciar dos gène-
res.

4. 1.3. fo�g�
Llestudi dlaquest grup de vegetals es va limitar a les mostres arre

plegades damunt fusta en descomposició, trobada a diferents llocs de la

L-21 i sempre creixent a la part de la fusta més protegida. També es re

colliren mostres de morter de ciment de la mateixa localitat.

Per la seva identificació slempraren mostres fresques dels fongs
recollits, preparades amb lactofenol, que slobservarem amb un microsco

pi amb ocular micromètric, i slutilitzaren les claus taxonòmiques co

rresponents (KENNEDY, 1958).
En alguns casos slemprà el medi de cultiu clàsic compost per: mal

ta(20 g.), agar-agar (20 g.) i aigua destilo lada (1 l.) (Dr. DESCALÇ,
com. pers.), amb la intenció de veure possibles fructificacions.

4. 1.4. �ígu�n�
Per a llestudi dels líquens, i a causa de la dificultat de recerca

recollida de mostres, es començà per fer una selecció de les locali

tats en raó, sobretot, a la seva accessibilitat, encara que tenint sem

pre present la intenció primera de tenir un mostratge prou significatiu
per tota la ciutat i un transecte més o manco perpendicular a la mar,

per poder estudiar una possible zonació o gradient de les espècies. Co�
seqüentment es mostrejaren 17 localitats de les 30 estudiades florísti

cament. Aquestes varen esser les assenyalades amb els números: l, 2, 3,
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4, 5, 6,8,9, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 i 30 (figura 4).
A causa que la gran majoria dels líquens catalogats són crustacis

de la naturalesa dels materials substrat, la recollida de mostres va

esser almanco complicada. En el cas del morter i mar�s, normalment slem

prà la seva fragmentació, el més limitada possible, amb 1 lajut d'una es

carpra i un martell.

Per a la recollida de mostres damunt teula, el m�tode emprat consis

tí en la substitució de la peça per una altra nova, i en segons quins c�
sos, quan la gruixa del tal. lus ho permitia, es separava la mostra, una

vegada humitejada, amb la fulla d'un ganivet. Aquesta derrera t�cnica

fou seguida també per les mostres damunt rajola i, en poques ocasions,
també s'emprà la fragmentació.

En els casos de líquens damunt fusta, fibrociment sòl, la recolli

da de mostres no va tenir problemes especials.
Per a cada una de les mostres es varen pendre sempre les següents

dades: localitat, substrat, orientació d'aquest, esp�cies acompanyants
altres detalls particulars en cada cas.

A continuació i una vegada en el laboratori, cada mostra es prepar�
va adequadament i es passava a la seva determinació específica emprant
les tècniques habituals (OZENDA et CLAUZADE, 1970, DUNCAN, 1970). Amb

tot el material classificat es va anar constituint un herbari de la zona

estudiada.

Per realitzar la part gràfica s'emprà una lupa binocular amb una

cambra clara incorporada.

4.1.5. Briòfites

La recollida de les mostres no hagués presentat cap dificultat si

no fos per la seva localització, de vegades quasi bé inaccessible, a

l'igual que la resta de grups estudiats. Les localitats mostrejades fo

ren les assenyalades amb els nombres: l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,

15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 i 30 (figura 4).
Els mètodes d'estudi foren els corrents, amb utilització de prepar�

cions microscòpiques de fil. lidis, talls transversals d'aquests, etc.

(AUGIER, 1966; VIVES, 1976; SMITH, 1978).
Per a cada una de les mostres es varen pendre les següents dades:

localitat, substrat, orientació d'aquest, espècies acompanyants i altres

detalls particulars en cada cas.

Tot el material recollit i classificat entrà a formar part de l'her
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bari general.
Per realitzar els dibuixos slemprà una lupa binocular amb una cam

bra clara incorporada.

4.1.6. Cormòfites

La problemàtica general ja comentada per a la recollida de mostres,

es pot aplicar igualment per a les Pteridòfites i Espermatòfites, sobr�
tot respecte a la seva localització, que va fer necessària, en uns pocs

caSQS, la utilització d1uns prismàtics per a possibilitar el reconeixe

ment d1exemplars situats a llocs inversemblants.

Com la finalitat inmediata era la catalogació del màxim nombre de

vegetals, la recollida de mostres i posterior estudi es va fer segons

la metodologia habitual (CHIDAMIAN, 1958; TUTIN, 1964, 68, 72, 76, 80;
BONAFt, 1978; BALLESTER, 1978).

Per a cada una de les mostres slagafaren les següents dades: loca

litat, situació, quantitat de sòl, orientació, plantes acompanyants i

altres dades interessants en cada cas, que quedaven resumides en una

fitxa particular per a cada espècie.
Tots els exemplars classificats passaren a formar part de llherba

ri general.
A la L-2l slempraren tècniques de replantació així como regades p�

riòdiques per aconseguir la floració d1un parell d1exemplars i possibi
litar així la seva correcta classificació.

4.1.7. Diversitat

Llestudi de la diversitat, índex que relaciona el nombre d1espècies
llabundància relativa d1aquestes, ens va interessar en tant i en quant

es una mesura de 1 lorganització dels ecosistemes (MARGALEF, 1974).
Vàrem decidir la seva aplicació només als espermatòfits a causa

d1una sèrie de raons, com són: que el seu reconeixement ens resultava

menys dificultós, una dependència més clara respecte als factors ambie�
tals i, com a conseqüència, una distribució ben localitzada, i finalment

la possibilitat de poder tenir una idea aproximada de les diversitats de

les demés localitats, encara que els càlculs només es varen fer per a la

L-21.
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La fòrmula emprada per al càlcul d'aquest índex va esser la de

Shannon-Weaver (ODUM, 1972; MARGALEF, 1974):

H = -Lpi.log2 pi essent ¿ pi = 1

Ni
pi =N

Ni nombre d'individus de l'espècie pi.
N = nombre total d'individus de la mostra.

El càlcul es va fer a un aiguavés, orientat a 1 IE, de la L-21 (fi
gura 5), tant globalment com per a cada un dels 44 reguerons que formen

les teules del dit aiguavés.
El recompte d'espècies i individus es va fer el mes d'abril de 1980

i 81, a causa que en aquests moments la vegetació ha arribat al màxim de

senvolupament.
Com queda reflectit a la figura 5, aquest aiguavés està limitat per

dues construccions que més o manco protegeixen els reguerons pròxims de

la influència del Sud i del Nord respectivament. A partir del R-19 fins

al R-32 hi ha un petit aiguavés amb pendent orientada al W, que dóna

dins un mompeller.

4.1.8. Cobertura

Amb la finalitat d'expressar la relació que crèiem observar entre

el volum de la vegetació i la quantitat d'oligosòl dels llocs de mos

treig, decidírem estudiar la cobertura, que es defineix com el tant per

cent de la superfície mostrejada que queda recoberta per la projecció
vertical de la vegetació (MARGALEF, 1974; BRAUN-BLANQUET, 1979), com a

reflex d'aquesta relació.

La determinació d'aquest paràmetre es realitzà en els R-l i R-2

d'un aiguavés de la L-21 (figura 5), i com es tracta d'una vegetació
formada quasi exclusivament per teròfits i sotmesa a variacions estacio

nals molt marcades, vàrem realitzar, com apunta BRAUN-BLANQUET (1979),
tres apreciacions durant dos cicles seguits (1979-80 i 1980-81). Els m�
sos triats foren: desembre, com a fase inicial en què totes les plantes
ja han germinat; març, com el període en què s'arriba al màxim desenvo

lupament de la vegetació, i juliol, mes en què el cicle ja ha acabat.

En lloc d'emprar les tècniques habituals i 1 'escala convencional

de cinc valors (BRAUN-BLANQUET, 1979), vàrem creure oportú camviar de

metodologia a causa de la peculiaritat de 1 'àrea estudiada� sobretot amb
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referència al reduït de la superfície. També cal assenyalar que el mèto

de clàssic segurament no hagués permès el detall necessari per a fer

unes comparances prou significatives, a no esser que haguéssim gaudit de

molta experiència en el seu ús, cosa que evidentament no teníem.

El mètode emprat consistí en sèries de 16 diapositives zenitals, nu

merades del O al 15, d'un quadrat de la x la cm. de filferro pintat de

blanc que anàvem movent desde la part baixa dels R-l i R-2 fins arribar

a les teules caraneres, segons 16 posicions iguals per als dos reguerons

i fixades a 1 'atzar (fotografia 5), que es manteng�eren durant totes les

sèries. De tal manera que tota la possible vegetació del regueró quedàs
representada i que les sèries fossin comparables, tant entre els dos re

guerons com d'un període a 1 'altre.

Amb posterioritat cada diapositiva era projectada damunt un quadrat
de 20 x 20 cm. quadriculat a 5 mm., i es contaven els quadrats ocupats

per cada espècie. Mitjançant una proporció calculàrem el seu porcentatge
de cobertura i amb la suma teníem la cobertura total per quadrat.

Simultàniament a la primera sèrie de fotografies, es prengueren les

mesures per a cubicar 1 'oligosòl comprés dins cada quadrat. Aquestes co�
sistiren en quatre mides de fondària i quatre d'amplada amb 1 'ajut d'una

vareta de filferro i una cinta mètrica. La llargària sempre era de la cm.,

longitud del quadrat que limitava la superfície.

4. 1.9. �olo�i!z�cló_i_dlsEe�sló_
La peculiaritat de 1 'àrea d'estudi i la seva similitud amb els llocs

rocosos fou la causa de 1 'interés per conèixer quina era la possible se

qüència de colonització i, relacionada amb aquesta, la dinàmica de les

diàspores.
La metodologia seguida per a obtenir dades sobre la colonització de

teules y teulades, que foren on concretàrem 1 'estudi, va esser: per una

part, 1 'observació periòdica d'un aiguavés de teules àrabs encallades

amb morter, orientat al Sud, de la L-6, que a causa d'unes obres de re

forma realitzades entre novembre de 1972 i desembre de 1974 es reconstruí

per complet. I per l'altra, i amb la intenció de seguir més de prop el

procés de colonització d'una teula, vàrem col. locar teules noves a un

aiguavés de la L-2l orientat a 1 'Est (figura 5).
Una de les teules es col.locà el mes de desembre de 1979 i exacta

ment un any més tard s'efectuà un rascat aleatori de la seva superfície,
amb el producte del qual es prepararen diverses preparacions microscòpi-
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Fotografia 5.- Mostra del tipus de fotografia
zenital realitzada per a 1 'estudi de la caber

tura.
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queso

Un altra teula es col.locà el mes de maig de 1981 i slanaren efec

tuant rascats els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Totes les pr�
paracions efectuades s'estudiaren amb un microscopi a 400 augments.

Per a l'estudi de la dispersió el mètode emprat consistí a arreple

gar, d'una manera bastant sistemàtica, fruits de les diferentes plantes
que anàvem trobant en els llocs de mostreig. Posteriorment passàvem a

1 'observació i estudi de les diàspores a la llum de la bibliografia con

sultada a l'efecte (POLUNIN, 1967; PIJL, 1982).

4.2. RESULTATS

4.2. l. Bacteris

a) Pel que la referència als bacteris fixadors de nitrogen, s'obtengue
ren els resultats següents a partir dels recomptes efectuats corresponents
a les dilucions 10-3 i 10-2

Dilució

10-3
10-2

nombre de colònies

3 i 2

54

Aquest darr-er valor suposa 54 colònies/O,l ml. de dilució, per tant,

a la suspensió inicial hi havia 54 x 103 bact,/ml. Tenint en compte que

vàrem partir de 1 g. sòl/lO ml., podem concloure que en aquesta mostra de

l'oligosòl hi havia 54 x 104 fixadors de nitrogen/g. d'oligosòl.
,

De les proves realitzades deduim que els bacteris aillats son proba-
blement fixadors de nitrogen, possiblement Azotobacter, ja que són Gram

negatius amb cists i càpsules en els cultius vells.

Per a poder acabar la caracterització d'aquets bacteris falta realit

zar la prova de reducció de l'acetilè, que a causa de la manca del mate

rial adequat no ha estat possible dur a terme.

El valor obtingut és més alt que el que hem trobat a la bibliografia
consultada (BURGES y RAW, 1971), però, en tot cas, a nosaltres no ens in

teressava tant el seu nombre com verificar la seva presència.
b) Respecte als bacteris nitrificants, el creixement aparegut en el me

di sòlid no es va considerar significatiu per a assignar-lo a bacteris

oxidadors de l'amoni. Els bacteris oxidadors dels nitrits no presentaren

cap tipus de creixement.
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En el medi líquid s'observaren abundants cocobacils per al grup "Nj_
trós" i pocs bacils, alguns mòbils, per al grup "Nitro". Les resembres

successives sempre varen presentar creixement.

Encara que no es va poder quantificar el nombre de bacteris/ml.,

que, en tot cas, ha d'esser inferior al de 1 bact./O,l g. de sòl o 10

bact./g. de sòl, sí que es demostra la presència de bacteris nitrificants

a la mostra d'oligosòl estudiada.

4.2.2. Cianofícies i algues

Els resultats obtinguts de les mostres recollides a la L-21, respec

te a aquets organismes, foren els que a continuació detallam en aquest p�
tit catàleg florístic, on queden ordenats segons el criteri seguit per

BOURRELLY (1970):

CIANOFrCIES

O. CHROOCOCCALS

F. CHROOCOCCACIES

Gloeocapsa sp.

Trobada damunt teula i morter de ciment, a llocs ombrius i en PQ
ca quantitat. Acompanyada de Chroococcus minutus, r\1icrocystis �
ridis, Chlorococcum sp., Chlorella aff. luteoviridis i Ulothrix

rorida.

Chroococcus minutus (Kütz) Nag
Trobada damunt teula i morter de ciment, a llocs ombrius. Junt

amb Gloeocapsa sp., Chlorella aff. luteoviridis i Ulothrix rori

da.

Microcystis viridis (A. Br.) Lemm.

Localitzada damunt els tres substrats estudiats -oligosòl, teula

i morter de ciment-, a llocs ombrius. Acompanyada de Gloeocapsa

sp., Chroococcus minutus, Microcystis sp., Chlorococcum sp.,

Chlorella aff. luteoviridis i Ulothrix rorida.

�1icrocystis sp.

Trobada a l'oligosòl. Junt amb Microcystis viridis, Chloroco

ccum sp. i Ulothrix rorida.

També s'observaren altres cianofícies, algunes filamentoses, fins
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ara no classificades.

ALGUES

Cl. CLOROFfcIES

O. CHLOROCOCCALS

F. CHLOROCOcCAcIES

Chlorococcum sp.

Trobada damunt oligosòl, teula i morter de ciment, a llocs més

o manco ombrius. Acompanyada de Gloeocapsa sp., Chroococcus mi

nutus, Microcystis viridis, Microcystis sp., Chlorella aff. lu

teoviridis i Ulothrix rorida.

F. OOCYSTACIES

Chlorella aff. luteoviridis Chodat

Localitzada damunt morter de ciment, a un lloc sempre ombriu.

Junt amb Gloeocapsa sp., Chroococcus minutus, Microcystis viri

dis i Chlorococcum sp.

O. ULOTHRICALS

F. ULOTHRICAcIES

Ulothrix rorida Thuret (figura 19a)
Trobada en grans quantitats formant un recobriment d'un color

verd clar, sobretot damunt la part més ombriva de les teules i

també damunt l'oligosòl. Junt amb Gloeocapsa sp., Chroococcus

minutus, Microcystis viridis, Microcystis sp. i Chlorococcum sp.

Aquesta alga també 1 'hem trobada a les localitats: 18, 23, 24 i

25, formant, igualment, masses filamentoses ben visibles a sim

ple vista.

Aquestes cites es veuran ampliades, en tota seguretat, en estudis

posteriQrs, ja que, per exemple, també vàrem trobar a les localitats 11,
17 i 21, un petit nombre de diatomees que fins ara no hem classificat.

Dins petites comunitats aquàtiques periòdiques, localitzades dins

una canal de zinc de la L-21 i que ara tenim en estudi, hem trobat re

centment amb Ulothrix rorida, la volvocal Haematococcus pluvialis Flotow

em. Wille, de forma repetida i en quantitats considerables.
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4.2.3. fo�g�
A causa del grau d'especialització de la seva taxonomia, no ha es

tat possible, fins ara, dur a termini un estudi més detallat i exhastiu

d'aquest organismes. A continuació passam a resumir les dades obtingu
des de les mostres arreplegades a la L-21:

Cl. BASIDIMECETS

O. TREMELLALS

F. DACRYMYCETACIES

Possiblement es tracta d'un Dacrymices sp. (figura 19b). Tro

bat damunt fusta en descomposició dins un regueró ombrívol

d'un aiguavés orientat a 1 IE.

Les espècies d'aquest Ordre es denominen greqUentment "fongs
gelatinosos". Els representants d'aquesta Família tenen sols

dues basidiespores.

O. POLIPORALS

F. TELEFORAcIES

Exemplar format per una fina pel. lícula d'hifes, damunt de la

qual apareixen els basidis amb quatre espores (figura 19c). Tro

bat damunt fusta en descomposició.

Un altre Basidimicet, que a pesar de tenir-lo en cultiu durant

setmanes només va desenvolupar un miceli, on hem pogut veure hifes

amb fíbules. Trobat damunt fusta en descomposició, formant un mice

li, bastant extens, de color blanc -·groguenc.

FUNGI IMPERFECTI

Probablement un representant de la Família Stilbàcies. No s'han

vist cèl. lules conodígenes. Trobat damunt fusta en descomposi
ció.

A mostres de fusta de les localitats l, 21 i 22, vàrem trobar asco

carps ben formats, de dos tipus diferents, que fins a la data no hem po

gut determinar d'una manera prou clara.

Juntament amb les cianofícies i algues, localitzades a la mostra de

morter i comentades a 1 lapartat 4.2.2., vàrem trobar sempre hifes fúngi
ques actualment en estudi, però que semblen no estar en procés de lique
nificació.



a) Ulothrix rorida Thuret

o

b) Dacrymices sp.
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c) Fong indeterminat de
les Teleforàcies.

Figura 19
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4.2.4. �í�u�n�

Ç�!�l§g_!lQ�i�!1�
Per a la nomenclatura i ordenació de les 51 espècies que citam,

hem seguit la proposada per OZENDA et CLAUZADE (1970). Per al gènere Ri

nodina siha tengut en compte el treball de MAYRHOFER & POELT (1979).
Per a cada espècie assenyalam: localitat o localitats, substrat,

orientació i espècies acompanyants.

Cl. ASCOLfQUENS
S. Cl. PIRENOLfQUENS
O. PIRENOCARPALS

F. VERRUCARIAcIES

Verrucaria viridula Arch.

L-2, damunt morter-barana amb esquema de sella i alineació

E-W. Acompanyat de Verrucaria muralis, � macrostoma, � aff.

murorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia,
Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, C.

teicholyta, � callopisma i Buellia lainea.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Verrucaria rupestris Schrad.

L-l, damunt marès-barana horitzontal i aparentment indiferent

a llorientació. Acompanyat de Verrucaria tectorum, Toninia aro

matica, Aspicilia cf. cheresina, � aff. coronata, Lecania ery

sibe, � subcaesia, Candelariella wr�la, � oleaginescens, Ca

loplaca oasis, � teicholyta � callopisma.

Verrucaria muralis Ach.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i alineació

E-W. Junt amb Verrucaria viridula, � macrostoma, � aff. muro

rum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia, Can

delariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, � tei

cholyta, � callopisma i Buellia lainea.

L-3, damunt teula àrab dlaiguav�s orientat al SE. Acompanyat
de Verrucaria nigrescens, Diploschistes euganeus, Acarospora

umbilicata, Lecania spadicea, Xanthoria aureola, Buellia canes

cens i � epipolia var. epipolia.
No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.
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Verrucaria ochrostoma (Borr.) Mudd.

L-l, damunt mar�s-barana orientat al NE. Junt amb Verruca

ria tectorum, Lecanora albescens, � urbana, Caloplaca citri

�, � teicholyta, � callopisma i � decipiens.
L-5, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al N. Juntament

amb Verrucaria nigrescens, Lecanora urbana, Lecania spadicea,
Caloplaca teicholyta, � callopisma, Buellia lainea i Rinodi

na gennari i .

L-2l, damunt teula àrab, morter i rajola de terra cuita,

predominant 1 lorientació E. Acompanyat de Diploschistes euga

neus, Lecanora albescens, Candelariella oleaginescens, Calo

placa teicholyta, � callopisma, � decipiens, � murorum,

Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-22, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al WNW. Junta

ment amb Verrucaria nigrescens, Diploschistes euganeus, Leca

nora atra, � albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca

teicholyta, � callopisma, � decipiens, � murorum, Xanthoria

aureola, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-23, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al SW. Junt amb

Lecanora dispersa, � urbana, Lecania spadicea, Candelariella

oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, � murorum,

Buellia lainea, � epipolia var. murorum.

No citat abans a les Gimn�sies i Pitiüses.

Verrucaria tectorum Koerb.

L-l, damunt mar�s i rajoles de terra cuita amb orientació

NNE. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, � nigrescens, Aspi
cilia aff. coronata, Lecanora albescens, � dispersa, � urba

na, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina,

� teicholyta, � callopisma, � heppiana, � decipiens, Xantho

ria aureola i Buellia epipolia var. epipolia.
L-6, damunt morter de base-barana orientat al N. Junt amb

Lecanora albescens, � urbana, Lecania detractula, � subcae

sia, Caloplaca citrina, � teicholyta i·� callopisma.
L-8, damunt rajola-trespol amb una lleugera pendent cap a

1 IESE. Junt amb Aspicilia aff. coronata i Caloplaca teicholyta.
L-17, damunt morter-barana horitzontal amb alineació E-W i

obert al N. Acompanyat de Toninia aromatica, Lecanora albescens,
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� dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens, Buellia canescens, B.

lainea i � epipolia var murorum.

L-21, damunt rajola, protegit del S per una paret mitgera,
predomina 1 'orientació N. Junt amb Verrucaria nigrescens, Calo

placa citrina, � teicholyta � heppiana.
L-24, damunt morter-paret vertical amb orientació SW, prop

una canonada. Acompanyat de Caloplaca teicholyta, C. callopisma
1 'algue clorofícia Ulothrix rorida.

No citat ambans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Verrucaria macrostoma Duf.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i alineació

E-W. Juntament amb Verrucaria viridula, � muralis, V. aff. muro

rum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia, Can

delariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, � tei

cholyta, � callopisma i Buellia lainea.

L-21, damunt morter-paret mitgera amb esquena de sella i ali

neació E-W. Junt amb Verrucaria ochrostoma i Caloplaca teicholyta.

Verrucaria aff. murorum (Arn.) Lind.

Presenta unes espores amb una amplària mitjana de 17 pm.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i alineació

E-W. Junt amb Verrucaria viridula, � muralis, � macrostoma, To

ninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia, Candelarie

� aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, � teicholyta,

� callopisma i Buellia lainea.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Verrucaria nigrescens Pers. (figura 20a)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-l, damunt rajoles de terra cuita i marès compacte. Junt amb

Verrucaria ochrostoma, V. tectorum, Aspicilia aff. coronata, �
canora albescens, � dispersa, � urbana, Candelariella aurella,

� oleaginescens, Caloplaca citrina, � teicholyta, � callopis

ma, � heppiana, � decipiens, Xanthoria aureola i Buellia epi

polia var. epipolia.
L-3, damunt teula àrab d'aiguav�s. Acompanyat de Verrucaria

muralis, Diploschistes euganeus, Acarospora umbilicata, Lecania

spadicea, Xanthoria aureola, Buellia canescens i B. epipolia.
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var. epipolia.
L-5, damunt teula àrab dlaiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, Lecanora urbana, Lecania spadicea, Caloplaca tei

cholyta, � callopisma, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-6, damunt teula àrab horitzontal cap damunt barana alinea

da E-W i N-S. Junt amb Diploschistes euganeus, Lecanora albes

cens, � dispersa, � urbana, Lecania subcaesia, Candelariella

aurella, � oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma,

� decipiens, � murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt teula àrab dlaiguavés. Junt amb Buellia epipo-

1 i a.

L-9, damunt teula àrab dlaiguavés. Acompanyat de Lecanora

campestris, � bandolensis i Buellia epipolia.
L-16, damunt teula àrab dlaiguavés. Juntament amb Lecanora

albescens, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta C. callo

pisma.
L-2l, damunt teula àrab i rajola de terra cuita. Junt amb

Lecanora albescens, � dispersa, Lecania erysibe, Candelarie

� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, Bue

llia lainea i Rinodina gennarii.
L-22, damunt teula àrab dlaiguavés. Acompanyat de Verruca

ria ochorostoma, Diploschistes euganeus. Lecanora atra, ��
bescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholyta, � ca

llopisma, � decipiens, � murorum, Xanthoria aureola, Buellia

lainea i Rinodina gennarii.

Endocarpon pusillum Hedw. (figura 20b)
L-l, damunt un oligosòl format part damunt dlun morter de

calç orientat al SSW. Acompanyat de tal. lus petits de Calopla-

� teicholyta � callopisma, les molses Tortula muralis i

Bryum sp.

L-2l, damunt lloligosòl que es forma a la teula canal dlai
guavés orientat a 1 IE. Junt amb Lecanora albescens, � urbana,

Caloplaca citrina, � teicholyta, � callopisma i Lepraria
crassissima, i les molses Tortula muralis i Bryum sp.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.
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S. Cl. DISCOLfQUENS
O. CICLOCARPALS

S. O. TELOTREMATfNIES

F. DIPLOSQUISTACIES
Diploschistes euganeus (Massal.) Steiner (figura 20c)

L-3, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al SE. Acompanyat
de Verrucaria muralis, � nigrescens, Acarospora umbilicata,
Lecania spadicea, Xanthoria aureola, Buellia canescens i � epi
polia var epipolia.

L-6, damunt teula àrab horitzontal capdamunt barana alineada

N-S. Juntament amb Verrucaria nigrescens, Caloplaca teicholyta,

� decipiens i Buellia epipolia var murorum.

L-21, damunt teula àrab i morter dlaiguavés orientat a 1 IE.

Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, Lecanora albescens, Cande

lariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, �
decipiens, � murorum, Buellia lainea i Ronodina gennarii.

L-22, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al WNW. Junt amb

Verrucaria ochrostoma, � nigrescens, Lecanora atra, � albes

cens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholyta, � callopis
ma, � decipiens, � murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea

i Rinodina gennarii.
No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

S. O. CIANOFILfNIES

F. LIQUINAtIES
Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray

L-21, damunt marès-barana amb orientació predominant N. Junt

amb Verrucaria tectorum i Caloplaca callopisma, i la molsa

Grimmia erinita.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

F. COLLEMAcIES

Collema cf. tenax (SW.) Ach. em. Degel
El tamany reduït del tal. lus va fer problemàtica la seva de

terminació específica.
L-21, damunt lloligosòl format a la teula canal dlun aiguavés

orientat al W. Acompanyat de Staurothele catalepta, Caloplaca
citrina i Lepraria crassissima, i les molses Tortula muralis i
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Q,Sem

a) Verrucaria nigrescens Pers.

O,5em

b) Endocarpon pusillum Hedw.

c) Diploschistes euganeus. (Massa1.) Steiner

Figura 20



92

Bryum sp.

S. O. LEC1DEfN1ES

F. LEC1DEAC1ES

Toninia aromatica (Turn.) Massal.

L-l, damunt marès-barana horitzontal amb alineació ESE-WNW

obert al SSW. Junt amb Verrucaria rupestris, � nigrescens,
Aspicilia cf. cheresina, � aff. coronata, Lecania erysibe, �
subcaesia, Caloplaca oasis, � teicholyta i � callopisma.

L-2, damunt morter-barana amb esquema de sella i alineació

E-W. Acompanyat de Verrucaria muralis, � macrostoma, � aff.

murorum, Lecanora albescens, � urbana, Lecania spadicea, �
subcaesia, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca
citrina, � teicholyta, � callopisma i Buellia lainea.

L-17, damunt morter-barana alineat E-W i obert al N. Junta

ment amb Verrucaria tectorum, Lecanora albescens, � dispersa,

� urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta,

� callopisma, � decipiens, Buellia canescens i � lainea.

L-23, damunt fibrociment d'aiguavés orientat al SW. Acompa
nyat de Lecanora dispersa, � urbana, Candelariella aurella,

� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma � de

cipiens.

L-30, damunt morter-barana horitzontal alineat NW-SE i obert

a la influència marina. Junt amb Lecanora urbana, Candelariella

oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � Callopisma
pienso

C. dec i -

Toninia cervina Lonn.

L-2l, damunt l'oligosòl que es forma a la teula canal d'ai

guavés orientat a 1 'E. Junt amb Lepraria crassissima que 1 'en-
.

vaeix i la molsa Tortula muralis.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

F. CLADON1AC1ES

Cladonia sp.

Tal. lus primari (esquàmules)
a Cladonia pyxidata (L.) Fr.

+
+ ,

C1-, K-, P , probablement afl
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L-21, damunt 1 'oligosòl que es forma a la teula canal d'ai

guavés orientat a 1 'E. Acompanyat de Lecanora albescens, ��
bana, Caloplaca citrina, � callopisma i Lepraria crassissima.

S. O. ACAROSPORrNIES

F. ACAROSPORACIES

Acarospora umbilicata Bagl.
L-3, damunt teula àrab d'aiguavés orientat al SE. Junt amb

Verrucaria muralis, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Leca

nia spadicea, Xanthoria aureola, Buellia canescens i � epipo
lia var. epipolia.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

S. O. LECANORrNIES

F. LECANORAcIES

Aspicilia cf. cheresina (Müll. Arg.) Hue

El tamany reduït del tal. lus va fer problemàtica la seva de

terminació específica.
L-l, damunt marès-barana horitzontal amb alineació ESE-WNW i

obert al SSW. Acompanyat amb Verrucaria rupestris, Toninia aro

matica, Aspicilia aff. coronata, Lecania erysibe, L. subcaesia,

Caloplaca oasis, � teicholyta i � callopisma.
No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Aspicilia aff. coronata (Massal.) B. de Lesd.

Liquen aparentement indiferent a 1 'orientació.

L-l, damunt marès-barana. Junt amb Verrucaria rupestris, V.

tectorum, Aspicilia cf. cheresina, Lecania erysibe, � subcae

sia, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca oasis,

� teicholyta i � callopisma.
També damunt rajola de terra cuita, acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, � tectorum, � nigrescens, Lecanora campestris, �
albescens, � dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens,
Caloplaca citrina, � teicholyta, C. callopisma, C. heppiana,

� decipiens i Xanthoria aureola.
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L-6, damunt morter-trespol. Juntament amb Verrucaria tecto

rum, Lecanora albascens, � urbana, Lecania detractula, Cande

lariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca lecideina, C. ci

trina, � teicholyta i � callopisma .

. L-8, damunt rajola de terra cuita. Acompanyat de Verrucaria

tectorum i Caloplaca teicholyta.
No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Lecanora atra (Huds.) Ach.

L-2l, damunt teula àrab dlaiguavés orientat a 1 IE. Junt amb

Lecanora albescens, Candelariella oleaginescens, Caloplaca tei

cholyta i � murorum.

L-22, damunt teula àrab dláiguavés orientat al WNW. Acompa

nyat de Verrucaria ochrostoma, � nigrescens, Diploschistes �

ganeus, Lecanora albescens, !:...:_ dispersa, !:...:_ urbana, Caloplaca

teicholyta, � callopisma, S. decipiens, .s_ murorum, Xanthoria

aureola, Buellia laineq i Rinodina gennarii.

Lecanora campestris (Schaer.) Hue

L-l, damunt rajola de terra cuita amb una lleugera pendent
cap al NNE. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, � tectorum,

� nigrescens, Aspicilia aff. coronata, Lecanora albescens, �
dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
citrina, � teicholyta, � callopisma, C. heppiana, � deci

piens i Xanthoria aureola.

L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant orien

tat al WNW. Juntament amb Lecanora albescens, L. dispersa, Le

cania erysibe, Candelariella aurella, � oleaginescens, Calo

placa teicholyta, C. callopisma, C. murorum i Xanthoria parie
tina.

L-9, damunt teula àrab dlaiguavés orientat al N. Junt amb

Verrucaria nigrescens, Lecanora bandolensis i Buellia epipolia.
L-2l, damunt teula àrab dlaiguavés orientat a 1 IE., però

resguardat del S. Acompanyat de Lecanora albescens, Candelarie

� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma, � mu

rorum i Xanthoria aureola.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.
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Lecanora sianae B. de Lesd.

L-21, damunt fusta aplicada a una paret vertical orientada

al N. Junt amb Lecanora albescens, � dispersa, Candelariella

oleaginescens, � xanthostigma, Caloplaca callopisma i Physcia
cf. ascendens.

L-22, damunt barra de fusta vertical d'estenedor orientada

al N. Juntament amb Lecanora dispersa.
Fins ara sols citat a Cabrera, per LLIMONA (1976), damunt

Pistacia lentiscus.

Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke (figura 21a).
Liquen aparentment indiferent a 1 'orientació.

L-l,' damunt marès i rajola de terra cuita. Acompanyat de

Verrucaria ochrostoma, � tectorum, � nigrescens, Toninia aro

matica, Aspicilia aff. coronata, Lecanora campestris, � disper

�, � urbana, Lecania erysibe, � subcaesia, Candelariella �
rella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, � oasis, � teicho

lyta, � callopisma, � heppiana, � decipiens Xanthoria au

reola.

L-2, damunt teula àrab d'aiguavés. Junt amb Lecania spadicea,
Caloplaca teicholyta, � decipiens i Rinodina gennarii.

L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora

dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta, � callopisma,
Xanthoria aureola i Buellia lainea.

L-5, damunt morter vertical barana. Junt amb Lecanora urbana,

Caloplaca callopisma i � decipiens.
L-6, damunt morter trespol i teula àrab horizontal. Acompanyat

de Verrucaria tectorum, � nigrescens, Aspicilia aff. coronata,
Lecanora dispersa, � urbana, Lecania detractula, � subcaesia,
Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca lecideina,

� citrina, � teicholyta, � callopisma, � decipiens, � muro

rum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junt

amb Lecanora campestris, � dispersa, Lecania erysibe, Candela

riella aurella, � bleaginescens, Caloplaca teicholyta, � ca

llopisma, � murorum i Xanthoria parietina.
L-16, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta i C. callo-
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pisma..
L-17, damunt morter-barana horitzontal. Junt amb Verrucaria

tectorum, Toninia aromatica, Lecanora dispersa, L. urbana, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma,

I. decipiens, Buellia canescens, B. lainea i B. epipolia var.

murorum.

L-2l, damunt marès, morter, teula fusta. Acompanyat de Ve-

rrucaria ochorostoma, V. tectorum, �. nigrescens, Diploschistes
euganeus, Lecanora atra, h. campestris, h. sienae, h. dispersa,

h. muralis, h. urbana, Lecania spadicea, h. subcaesia, Candela

riella aurella, I. oleaginescens, I. xanthostigma, Caloplaca

teicholyta, I. callopisma, I. decipiens, I. murorum, Xanthoria

aureola, Buellia lainea, �. epipolia var. murorum, Rinodina gen

narii i Lepraria crassissima.

L-22, damunt morter i teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de

Verrucaria ochrostoma, �. nigrescens, Diploschistes euganeus,

Lecanora atra, h. dispersa, h. urbana, Caloplaca citrina, I.
teicholyta, I. callopisma, I. decipiens, I. murorum, Xanthoria

aureola, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-28, damunt morter i teula àrab d'aiguavés. Junt amb Lecano

ra dispersa, h. urbana, Candelariella aurella, C. oleaginescens,
Caloplaca teicholyta, I. callopisma, C. decipiens, Buellia lai

nea i Rinodina gennarii.

Lecanora dispersa (Pers.) Rühl. (figura 2lb)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-l, damunt rajola de terra cuita i tub de fibrociment. Junt

amb Verrucaria ochrostoma, �. tectorum, �. nigrescens, Aspicilia
aff. coronata, Lecanora campestris, h. albescens, h. urbana,
Candelariella aurella, I. oleaginescens, Caloplaca citrina, I.
teicholyta, c. callopisma, C. heppiana, C. decipiens, Xanthoria

parietina i X. aureola.

L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Junt amb Lecanora albes

cens, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta, C. callopisma,
Xanthoria aureola i Buellia lainea.

L-6, damunt teula àrab horitzontal. Junt amb Verrucaria ni

grescens, Lecanora albescens, h. urbana, Lecania subcaesia, Can

delariella aurella, C. oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C.
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callopisma, f. decipiens, C. murorum, Buellia lainea Rinodi-

na gennarii.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junt

amb Lecanora campestris, Lecanora albescens, Lecania erysibe,
Candelariella aurella, f. oleaginescens, Caloplaca teicholyta,
C. callopisma, f. murorum i Xanthoria parietina.

L-17, damunt morter-barana. Juntament amb Verrucaria tecto

rum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, L. urbana, Candela

riella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma, C.

decipiens, Buellia canescens, B. lainea i B. epipolia var. mu

rorum.

L-21, damunt morter, teula, fusta canonada de fibrociment.

Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, �. tectorum, �. nigrescens,
Diploschistes euganeus, Lecanora atra, h. campestris, h. sie

nae, h. albescens, h. muralis, h. urbana, Lecania spadicea, h.
subcaesia, Candelariella aurella, f. oleaginescens, f. xanthos

tigma, Caloplaca teicholyta, f. callopisma, C. decipiens, f.
murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea, B. epipolia var.

murorum, Rinodina gennarii i Lepraria crassissima.

L-22, damunt morter, teula àrab d'aiguavés i fusta. Acom

panyat de Verrucaria ochrostoma, �. nigrescens, Diploschistes
euganeus, Lecanora atra, h. sienae, h. albescens, h. urbana,

Caloplaca citrina, f. teicholyta, f. callopisma, f. decipiens,

f. murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea i Rinodina genna

rii.

L-23, damunt plánxa ondulada de fibrociment i teula àrab

d'aiguavés. Junt amb Verrucaria ochrostoma, Toninia aromatica,
Lecanora urbana, Lecania spadicea, Candelariella aurella, f.
oleaginescens, Caloplaca teicholyta, f. callopisma, f. deci

piens, f. murorum, Buellia lainea i �. epipolia var. murorum.

L-28, damunt tronc de parra. Junt amb Xanthoria parietina.
No citat abans a les Gimnèsies.

Lecanora bandolensis B. de Lesd.

L-9, damunt teula àrab d'aiguavés orientat al N. Acompanyat
de Verrucaria nigrescens, Lecanora campestris i Buellia epipo
lia var epipolia.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.
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Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.

L-2l, damunt morter-barana horitzontal i alineació E-W.

Acompanyat de Lecanora albescens, i. urbana, Candelariella

oleaginescens, Caloplaca lecideina, C. teicholyta, C. callopis
ma i I. decipiens.

No citat abans a les Gimnèsies.

Lecanora urbana Nyl. (figura 2lc)
Aquest liquen es una espècie molt pròxima a Lecanora albes

cens, del qual es diferencia per presentar un tal. lus netament

lobulat. Aparentment indiferent a 1 'orientació.

L-l, damunt marès-barana horitzontal, rajola de terra cuita

i canonada de fibrociment. Junt amb Verrucaria ochrostoma, V.

tectorum, �. nigrescens, Toninia aromatica, Aspicilia aff. co

ronata, Lecanora campestris, i. albescens, i. dispersa, Lecania

erysibe, l. subcaesia, Candelariella aurella, I. oleaginescens,
Caloplaca citrina, I. oasis, I. teicholyta, c. callopisma, C.

heppiana, I. decipiens i Xanthoria aureola.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella alineació

E-W. Acompanyat de Verrucaria viridula, �. muralis, V. macros

torna, �. aff. murorum, Toninia aromatica, Lecania subcaesia,
Candelariella aurella, C. oleaginescens, Caloplaca citrina, C.

teicholyta, I. callopisma Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal, morter-barana verti

cal i teula àrab d'aiguavés. Juntament amb Verrucaria ochrosto

ma, �. nigrescens, Lecanora albescens, Lecania spadicea, Cande

lariella aurella, I. oleaginescens, Caloplaca teicholyta, I.
callopisma, I. decipiens, I. murorum, Xanthoria aureola, Buellia

lainea i Rinodina gennarii.
L-6, damunt morter-trespol i teula àrab d'aiguavés. Junt amb

Verrucaria tectorum, �. nigrescens, Aspicilia aff. coronata,
Lecanora albescen�, i. dispersa, Lecania detractula, i. subcae

sia, Candelariella aurella, I. oleaginescens, Caloplaca leci

deina, I. citrina, I. teicholyta, I. callopisma, C. decipiens,
C. murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.

L-17, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Verru

caria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, l. dis

persa, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C.
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callopisma, C. decipiens, Buellia canescens, B. lainea B.

epipolia var. murorum.

L-2l, damunt morter-barana horitzontal i teula àrab d'ai

guavés. Juntament amb Verrucaria ochrostoma, �. tectorum, �.
nigrescens, Staurothele catalepta, Diploschistes euganeus, Le

canora atra, �. campestris, �. albescens, �. dispersa, �. mu

ralis, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, I. oleagines
cens, Caloplaca teicholyta, I. callopisma, I. decipiens, I.
murorum, Buellia lainea, B. epipolia var murorum i Rinodina

gennarii.
L-22, damunt morter-barana horitzontal i teula àrab d'ai

guavés. Junt amb Verrucaria ochrostoma, �. nigrescens, Diplos
chistes euganeus, Lecanora atra, �. albescens, L. dispersa, Ca

loplaca citrina, I. teicholyta, I. callopisma, C. decipiens,

I. murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea i Rinodina genna

ri i.

L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junt

amb Verrucaria ochrostoma, Toninia aromatica, Lecanora disper

�, Lecania spadicea, Candelariella aurella, I. oleaginescens,
Caloplaca teicholyta, I. callopisma, I. decipiens, C. murorum,

Buellia lainea i �. epipolia var. murorum.

L-28, damunt morter-barana i teula àrab d'aiguavés. Acompa
nyat de Lecanora albescens, �. dispersa, Candelariella aurella,

I. oleaginescens, Caloplaca teicholyta, I. callopisma, I. deci

piens, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-30, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Toni

nia aromatica, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicho

lyta, I. callopisma i I. decipiens.
No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Lecania spadicea (Flot.) Zahlbr. (figura 2ld)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-l, damunt morter, marès i teula àrab d'aiguavés. Acompa

nyat de Verrucaria nigrescens, Lecanora albescens, Caloplaca
citrina, I. teicholyta, c. callopisma, C. decipiens i Buellia

epipolia var. epipolia.
L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i teula àrab

d'aiguavés. Juntament de Verrucaria viridula, �. muralis, ï.
macrostoma, V. aff. murorum, Toninia aromatica, Lecanora albes-
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cens, � urbana, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, �
oleaginescens, Caloplaca citrina, � teicholyta,.� callopisma,
C. decipiens, � murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarll.

L-3, damunt teula àrab dlaiguavés. Junt amb Verrucaria mura

lis, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Acarospora umbili

cata, Xanthoria aureola, Buellia canescensi, � epipolia var.

epipolia.
L-4, damunt teula àrab dlaiguavés. Juntament amb Lecanora

albescens, � djspersa, Caloplaca teicholyta, � callopisma,
Xanthoria aureola, Buellia lainea i � epipolia var. murorum.

L-5, damunt teula àrab dlaiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Lecanora albescens, � urbana, Calo

placa teicholyta, � callopisma, C. decipiens, � murorum, Bue

llia lainea i Rinodina gennarii.
L-16, damunt teula àrab dlaiguavés. Junt amb Verrucaria ni

grescens, Lecanora albescens, Caloplaca teicholyta i C. callo

pisma.
L-21, damunt mar�s-barana. Acompanyat d� Lecanora urbana,

Candelariella aurella, Caloplaca teicholyta, � callopisma
Buellia lainea.

L-23, damunt teula àrab dlaiguavés. Juntament amb Verruca

ria ochrostoma, Lecanora dispersa, Lecanora urbana, Candelarie

� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, � muro

rum, Buellia lainea i � epipolia var. murorum.

No citat abans a les Gimn�sies i Pitiüses.

Lecania detractula (Nyl.) Arn.

L-6, damunt morter-trespol amb una lleugera pendent cap a 1 IE.

Acompanyat de Verrucaria tectorum, Aspicilia aff. coronata, �
canora albescens, � urbana, Candelariella aurella, � oleagi
nescens, Caloplaca lecideina, C. citrina, � teicholyta � ca

II op i sma.

No citat abans a les Gimn�sies Pitiüses.

Lecania erysibe (Ach.) Mudd.

Liquen aparentment indiferent a llorientació.

L-l, damunt mar�s-barana horitzontal. Junt amb Verrucaria ru

pestris, V. tectorum, Toninia aromatica, Aspicilia cf. cheresi-
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�, � aff. coronata, Lecania subcaesia, Candelariella aurella,

� oleaginescens, Caloplaca oasis, � teicholyta C. callo-

pisma.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Acom

panyat de Lecanora campestris, � albescens, � dispersa, Can

delariella aurella,� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C.

callopisma, � murorum i Xanthoria parietina.
L-2l, damunt rajola de terra cuita. Junt amb Caloplaca tei

cholyta que 1 'envaiex.

No citat abans a Mallorca.

Lecania subcaesia (Nyl.) B. de Lesd.

Espècie afí a Lecania erysibe de la qual es diferencia per

presentar els apotecis pruinosos i ràpidament immarginats.
L-l, damunt marès-barana horitzontal i alineació ESE-WNW,

obert al SSW. Acompanyat de Verrucaria rupestris, Toninia aro

matica, Aspicilia cf. cheresina, � aff. coronata, Lecania ery

sibe, Caloplaca oasis, � teicholyta i � callopisma.
L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i alineació

E-W. Junt amb Verrucaria viridula, � muralis, � macrostoma,

� aff. murorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Candela

riella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, C. teicho

lyta, � callopisma i Buellia lainea.

L-6, damunt teula àrab horitzontal. Juntament amb Verrucaria

nigrescens, Lecanora albescens, � urbana, Candelariella aure

�, � oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, C.

decipiens, � murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-21, damunt marès-barana i teula àrab d'aiguavés amb orien

tació S i E respectivament. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma,

� nigrescens, Lecanora albescens, � urbana, Caloplaca teicho

lyta, � callopisma, C. decipiens, Buellia lainea i � epipolia
var. murorum.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

F. CANDELARIACIES

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.

Liquen aparentment indiferent a 1 'orientació.
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L-l, damunt marès-barana, rajola de terra cuita i canonada

de fibrociment. Junt amb Verrucaria rupestris, � ochrostoma,
V. tectorum, � nigrescens, Aspicilia aff. coronata, Lecanora,

albescens, � dispersa, � urbana, Lecania erysibe, Candela

riella oleaginescens, Caloplaca citrina, � oasis, � teicho

lyta, � callopisma, � decipiens i Xanthoria parietina.
L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella. Juntament

amb Verrucaria viridula, � muralis, � macrostoma, � aff.

murorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcae

sia, Candelariella oleaginescens, Caloplaca citrina, � tei

cholyta, � callopisma i Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal. Acompanyat de Leca

nora urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholy
ta, � callopisma, C. decipiens, C. murorum i Xanthoria aureo

la.

L-6, damunt morter-trespol. Junt amb Verrucaria tectorum,

Aspicilia aff. coronata, Lecanora albescens, � urbana, Leca

nia detractula, Candelariella oleaginescens, Caloplaca leci

deina, � citrina, � teicholyta i � callopisma.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junt

amb Lecanora campestris, Lecanora albescens, � dispersa, Le

cania erysibe, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicho

lyta, � callopisma, � murorum i Xanthoria aureola.

L-21, damunt morter-barana vertical. Acompanyat de Lecano

ra dispersa i Caloplaca teicholyta.
L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junt

amb Toninia aromatica, Lecanora dispersa, � urbana, Candela

riella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma i C.

decipiens.
L-28, damunt morter-barana vertical. Acompanyat de Lecanora

albescens, � urbana, Caloplaca callopisma
No citat abans a les Gimnèsies.

� decipiens.

Candelariella oleaginescens Rondon (figura 22a)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-l, damunt marès-barana, rajola de terra cuita i fibroci

ment de canonada horitzontal. Junt amb Verrucaria rupestris,
V. ochrostoma, V. tectorum, V. nigrescens, Aspicilia aff. co-
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ronata, Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Lecania

erysibe, Candelariella aurella, Caloplaca citrina, � oasis

� teicholyta, C. callopisma, C. decipiens i Xanthoria parie
tina.

L-2, damunt morter-barana amb esquema de sella. Juntament

amb Verrucaria viridula, � muralis, � macrostoma, � aff.

murorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcae

sia, Candelariella aurella, Caloplaca citrina, C. teicholyta,
C. callopisma i Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal. Junt amb Lecanora

urbana, Candelariella aurella, Caloplaca teicholyta, � ca

llopisma, � decipiens, � murorum i Xanthoria aureola.

L-6, damunt morter-trespol i teula àrab horitzontal. Acom

panyat de Verrucaria tectorum, � nigrescens, Aspicilia aff.

coronata, Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Lecania

detractula, � subcaesia, Candelariella aurella, Caloplaca
lecideina, � citrina, � teicholyta, � callopisma, � deci

piens, � murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant.

Juntament amb Lecanora albescens, � dispersa, Lecania erysi
be, Candelariella aurella, Caloplaca teicholyta, � callopis

ma, C. murorum i Xanthoria parietina.
L-ll, damunt marès-barana horitzontal.

L-17, damunt morter-barana horitzontal. Junt amb Verruca

ria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, � dis

persa, �. urbana, Caloplaca teicholyta, � callopisma, �
decipiens, Buellia canescens, B. lainea i � epipolia var.

murorum.

L-2l, damunt mares morter barana horitzontal, teula àrab

d'aguavés, fibrociment de canonada vertical i fusta aplicada
a una paret vertical. Junt amb Verrucaria ochrostoma, � tec

torum, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora atra,

� campestris, � sienae, � albescens, � dispersa, � mura

lis, � urbana, Lecania spadicea, � subcaesia, Candelariella

aurella, � xanthostigma, Caloplaca teicholyta, � callopisma,

� decipiens, � murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea,

�. epipolia var. murorum, Rinodina gennarii i Lepraria crassi

ssima.
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L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant i

teula àrab dlaiguavés. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma,
Toninia aromatica, Lecanora dispersa, �. urbana, Lecania spa

dicea, Candelariella aurella, Caloplaca teicholyta, f. callo

pisma, f. murorum, Buellia lainea i �. epipolia var. murorum.

L-28, damunt teula àrab dlaiguavés. Juntament amb Lecanora

albescens, �. urbana, Caloplaca teicholyta, f. callopisma, I.
decipiens, Buellia lainea i Rinodina gennarii.

L-30, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Toni

nia aromatica, Lecanora urbana, Caloplaca teicholyta, C. callo

pisma i f. decipiens.
No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

Candelariella xanthostigma (�ers.) Lett.

L-2l, damunt fusta aplicada a una paret vertical orientada

al N. Junt amb Lecanora sienae, �. a1bescens, �. dispersa, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca callopisma Physcia cf.

ascendens.

No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

S. O. CALOPLACfNIES

F. CALOPLACAcIES

Caloplaca lecideina (MUll. Arg.) Clauz. et Rond.

L-6, damunt morter-trespol amb una lleugera pendent cap a

1 IE. Acompanyat de Verrucaria tectorum, Aspicilia aff. coronata,
Lecanora albescens, �. urbana, Lecania detractula, Candelarie

� aurella, f. oleaginescens, Caloplaca citrina, f. teicholy
ta i I. callopisma.

L-2l, damunt morter-barana horitzontal amb alineació E-W.

Junt amb Lecanora albescens, �. muralis, L. urbana, Candelarie

� oleaginescens, Caloplaca teicholyta, f. callopisma f. de

cipiens.
No citat abans a les Gimnèsies Pitiüses.

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.

Liquen aparentment indiferent a llorientació.

L-l, damunt marès-barana horitzontal i rajola de terra cuita.

Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, V. tectorum, V. nigrescens,
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Aspicilia aff. coronata, Lecanora campestris, i. albescens, i.
dispersa, l. urbana, Lecania spadicea, Candelariella aurella,

I. oleaginescens, Caloplaca teicholyta, I· callopisma, I. �
ppiana, I. decipiens i Xanthoria aureola.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i teula àrab

dlaiguavés. Junt amb Verrucaria viridula, �. muralis, �. ma

chrostoma, �. aff. murorum, Toninia aromatica, Lecanora albes

cens, l. urbana, Lecania spadicea, l. subcaesia, Candelariella

aurella, I. oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma,
C. decipiens, I. murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.

L-6, damunt morter trespol. Juntament amb Verrucaria tecto

rum, Aspicilia aff. coronata, Lecanora albescens, i. urbana,
Lecania detractula, Candelariella aurella, I. oleaginescens,
Caloplaca lecideina, I. teicholyta i I. callopisma.

L-2l, damunt rajola de terra cuita lloligosòl que es fo�
ma a la teula canal, on va acompanyat de les molses Tortula

muralis i Bryum sp. Damunt rajola va acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, �. tectorum, Lecanora albescens, l. dispersa, l.
urbana, Caloplaca interfulgens, I. teicholyta i I. callopisma.

L-22, damunt morter de teula encallada. Junt amb Lecanora

dispersa i Caloplaca teicholyta.
No citat abans a les Gimnèsies.

Caloplaca interfulgens (Nyl.) Steiner

L-2l, damunt lloligosòl que es forma a le teula canal dlai

guavés oriental a 1 lE. Acompanyat de Verrucaria tectorum, Stau

rothele catalepta, Lecanora albescens, Caloplaca citrina, C.

callopisma, Lepraria crassissima i 1 lalga clorofícia Ulothrix

rorida.

No citat abans a les Gimnèsies i PitiUses.

Caloplaca oasis (Massal.) Szat.

L-l, damunt el tal. lus endolític de Verrucaria rupestris al

qual parasita, situat damunt marès barana horitzontal i aparen!
ment indiferent a llorientació. Acompanyat de Verrucaria tecto

rum, Toninia aromatica, Aspicilia cf. cheresina, �. aff. coro

nata, Lecania erysibe, i. subcaesia, Candelariella aurella, c.

oleaginescens, Caloplaca teicholyta i I. callopisma.
No citat abans a les Gimnèsies i PitiUses.
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Caloplaca teicholyta (Ach.) Steiner (figura 22b)
Liquen aparentment indiferent a 1 'orientació. Normalment es

tèril .

L-l, damunt marès-barana horitzontal i rajola de terra cuita.

Junt amb Verrucaria ochrostoma, �. tectorum, �. nigrescens, As

picilia cf. cheresina, �. àff. coronata, Lecanora campestris,

h. albescens, h. dispersa, h. urbana, Lecania spadicea, Candela

riella aurella, f. oleaginescens, Caloplaca citrina, f. callo

pisma, f. heppiana, f. decipiens i Xanthoria aureola.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella i teula àrab

d'aiguavés. Juntament amb Verrucaria viridula, �. muralis, �.
macrostoma, V. aff. murorum, Toninia aromatica, Lecanora albes

cens, Lecanora urbana, Lecania spadicea, h. subcaesia, Candela

riella aurella, f. oleaginescens, Caloplaca citrina, f. callo

pisma, C. decipiens, C. murorum, Buellia lainea i Rinodina gen

nari i .

L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora

albescens, h. dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca callopisma,
Xanthoria aureola i Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal teula àrab d'aiguavés.
Juntament amb Verrucaria ochrostoma, �. nigrescens, Lecanora

albescens, h. urbana, Lecania spadicea, Candelariella aurella,

f. oleaginescens, Caloplaca callopisma, f. decipiens, f. muro

rum, Xanthoria aureola, Buellia Jainea i Rinodina gennarii.
L-6, damunt morter trespol i teula àrab horitzontal. Acom

panyat de Verrucaria tectorum, �. nigrescens, Aspicilia aff.

coronata, Lecanora albescens, h. dispersa, h. urbana, Lecania

detractula, h. subcaesia, Candelariel1a aurella, f. oleagines
cens, Caloplaca lecideina, f. citrina, f. callopisma, f. deci

piens, f. murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt rajola de terra cuita i planxa ondulada de fibr�

ciment de vessant. Juntament amb Verrucaria tectorum, Aspicilia
aff. coronata, Lecanora campestris, I. albescens, h. dispersa,
Lecania erysibe, Candelariella aurella, f. oleaginescens, Calo

placa callopisma, f. murorum i Xanthoria parietina.
L-16, damunt teula àrab d'aguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Lecanora albescens, Lecania spadicea
ma.

C. callopis-
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L-17, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Verru

caria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, h. dis

persa, L. urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca callo

pisma, C. decipiens, Buellia canescens, B. lainea i B. epipolia
var. murorum.

L-21, damunt marès i morter-barana, rajola de terra cuita

teula àrab i plana d1encaix d1aiguavés. Junt amb Verrucaria

ochrostoma, �. tectorum, �. nigrescens, Diploschistes euganeus,

Lecanora atra, h. campestris, l. sienae, h. albescens, h. dis

persa, h. muralis, h. urbana, Lecania spadicea, h. subcaesia,
Candelariella aurella, f. oleaginescens, f. xanthostigma, Calo

placa callopisma, f. decipiens, f. murorum, Xanthoria aureola,
Buellia lainea, �. epipolia var. murorum, Rinodina gennarii i

Lepraria crassissima.

L-22, damunt teula àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, �. nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora

atra, l. albescens, l. dispersa, l. urbana, Caloplaca callopis
ma, f. decipiens, f. murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea

Rinodina gennarii.
L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant i teu

la àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, Toni

nia aromatica, Lecanora dispersa, h. urbana, Lecania spadicea,
Candelariella aurella, �. oleaginescens, Caloplaca callopisma,
C. murorum, Buellia lainea i �. epipolia var. murorum.

L-24, damunt morter paret vertical. Acompanyat de Verrucaria

tectorum, Caloplaca callopisma 1 lalga clorofícia Ulothrix ro

rida.

L-28, damunt teula àrab d1aiguavés. Juntament amb Lecanora

albescens, l. urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
callopisma, f. decipiens, Buellia lainea i Rinodina gennarii.

L-30, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Toni

nia aromatica, Lecanora urbana, Candelariella oleaginescens,
Caloplaca callopisma i f. decipiens.

Citada abans a Mallorca per MAHEU et GILLET (1921).

Caloplaca callopisma (Ach.) Th. Fr. (figura 22c)
Liquen aparentment indiferent a llorientació.

L-l, damunt marès-barana horitzontal i rajola de terra cuita.
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Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, �. tectorum, �. nigrescens,
Aspicilia cf. cheresina, �. aff. coronata, Lecanora campestris,

h. albescens, h. dispersa, h. urbana, Lecania spadicea, Candela

riella aurella, f. oleaginescens, Caloplaca citrina, C. teicho

lyta, f. heppiana, f. decipiens i Xanthoria aureola.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella. Molt escàs.

Junt amb Verrucaria viridula, �. muralis, �. macrostoma, �. aff.
murorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia,
Candelariella aurella, C. oleaginescens, Caloplaca oasis i C.

teicholyta.
L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora al

bescens, �. dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta,
Xanthoria aureola i Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal. Juntament amb Lecanora

urbana, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca tei

cholyta, C. decipiens, C. murorum i Xanthoria aureola.

L-6, damunt morter-trespol i teula àrab horitzontal. Acompa

nyat de Verrucaria tectorum, � nigresc€ns, Aspicilia aff. coro

nata, Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Lecania de

tractula, � subcaesia, Candelariella aurella, � oleaginescens,
Caloplaca lecideina, � citrina, � teicholyta, C. decipiens, C.

murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junta

ment amb Lecanora campestris, � albescens, � dispersa, Lecania

erysibe, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca tei

cholyta, C. murorum i Xanthoria parietina.
L-16, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Lecanora albescens, Lecania spadicea i Caloplaca
teicholyta.

L-17, damunt morter-barana horitzontal. Abundant. Junt amb

Verrucaria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, �
dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca tei

cholyta, � decipiens, Buellia canescens, B. lainea i � epipo
lia var murorum.

L-2l, damunt marès i morter-barana, rajola de terra cuita,
teula àrab i fusta. Molt abundant. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, � tectorum, � nigrescens, Diploschistes euganeus,

Lecanora atra, � campestris, � sianae, � albescens, � dis

persa, � muralis, L. urbana, Lecania spadicea, L. subcaesia,
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Candelariella aurella, � oleaginescens, � xanthostigma, �
loplaca teicholyta, C. decipiens, � murorum, Xanthoria aureo

�, Buellia lainea, � epipolia var. murorum, Rinodina genna

rii i Lepraria crassissima.

L-22, damunt morter-barana horitzontal i teula àrab d'aigu�
vés. Molt abundant. Juntament amb Verrucaria ochrostoma, �
nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora atra, � albes

cens, � dispersa, � urbana, Caloplaca citrina, � teicholyta,

� decipiens, � murorum, Xanthoria aureola, Buellia lainea i

Rinodina gennarii.
L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment i teula àrab

d'aiguavés. Junt amb Verrucaria ochrostoma, Toninia aromatica,
Lecanora dispersa, � urbana, Lecania spadicea, Candelariella

aurella, � oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � decipiens,

� murorum, Buellia lainea i � epipolia var. murorum.

L-24, damunt morter-paret vertical. Acompanyat de Verruca

ria tectorum, Caloplaca teicholyta i 1 'alga clorofícia Ulo

thrix rorida.

L-28, damunt morter-barana vertical i teula àrab d'aigua
vés. Junt amb Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Can

delariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C.

decipiens, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-30, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Toni

nia aromatica, Lecanora albescens, L. urbana, Caloplaca tei

cholyta i C. decipiens.

Caloplaca heppiana (Müll. Arg.) Zahlbr.

Liquen amb els lòbuls convexos, proxlm a Caloplaca callo

pisma. KLEMENT (1965) el cita com sinonímia de Caloplaca�
rantia juntament amb Caloplaca callopisma.

L-l, damunt rajola de terra cuita amb una lleugera pendent

cap al NNE. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, � tectorum,
V. nigrescens, Aspicilia aff. coronata, Lecanora campestris,
L. albescens, �. dispersa, � urbana, Candelariella oleagines
cens, Caloplaca citrina, � teicholyta, C. callopisma, � de

cipiens i Xanthoria aureola.

L-21, damunt rajola de terra cuita, predominant 1 'orienta

ció N. Acompanyat de Verrucaria tectorum, V. nigrescens, Calo-
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placa citrina � teicholyta.

Caloplaca decipiens (Arn.) Jatta (figura 23a)
Liquen aparentment indiferent a 1 'orientació. Trobat sempre

estèril.

L-l, damunt marès-barana horitzontal i rajola de terra cui

ta. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, � tectorum, ��
grescens, Aspicilia aff. coronata, Lecanora campestris, ��
bescens, � dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens,
Caloplaca citrina, � teicholyta, C. callopisma, C. heppiana i

Xanthoria aureola.

L-5, damunt marès-barana horitzontal morter barana verti

cal. Acompanyat de Lecanora urbana, Candelariella aurella, �
oleaginescens, Caloplaca callopisma, C. murorum Xanthoria

aureola.

L-17, damunt morter-barana horitzontal junt amb Verrucaria

tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, � dispersa,
L. urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca callopisma,

� teicholyta, Buellia canescens, B. lainea i � epipolia var.

murorum.

També damunt teula plana d'encaix, juntament amb Xanthoria

aureola.

L-21, damunt mares i morter-barana horitzontal, teula àrab

d'aiguavés, 1 'oligosol i la molsa Tortula muralis a la teula

canal. Acompanyat de Verrucaria ochrostoma, � tectorum, ��
grescens, Staurothele catalepta, Diploschistes euganeus, Leca

nora atra, � campestris, � albescens, � dispersa, � muralis,

� urbana, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, � oleagi
nescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, � murorum, B.

lainea, � epipolia var. murorum i Rinodina gennarii.
L-22, damunt teula àrab d'aguavés. Juntament amb Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora

atra, Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca

teicholyta, � callopisma, � murorum, Xanthoria aureola, Bue

llia lainea i Rinodina gennarii.
L-23, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Acom

panyat de Toninia aromatica, Lecanora dispersa, � urbana, Can

delariella aurella, C. oleaginescens, Caloplaca teicholyta i C.
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callopisma.
L-28, damunt morter barana i teula àrab d'aiguavés. Acompa

nyat de Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Candelarie

� aurella, � oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callo

pisma, Buellia lainea i Rinodina gennarii.
L-30, damunt morter-barana horitzontal. Juntament amb Toni

nia aromatica, Lecanora urbana, Candelariella oleaginescens,
Caloplaca teicholyta i Caloplaca callopisma.

No citat abans a les Gimnèsies.

Caloplaca murorum (Hoffm.) Th. Fr. f. pulvinata (Massal.)(fi
[gura 23b)

Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-5, damunt marès-barana horitzontal. Acompanyat de Lecano

ra urbana, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens i Xanthoria aureola.

L-6, damunt teula àrab horitzontal capdamunt barana. Junt

amb Verrucaria nigrescens, Lecanora albescens, � dispersa, �
urbana, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, � oleagines
cens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, � decipiens, Bue

llia lainea i Rinodina gennarii.
L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant. Junta

ment amb Lecanora albescens, � dispersa, � campestris, Leca

nia .erysibe, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma i Xanthoria parietina.

L-2l, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora atra, � albescens

� dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens, Xanthoria aureola,
Buellia lainea, B. epipolia var. murorum i Rinodina gennarii.

L-22, damunt teula àrab d'aiguavés. Junt amb Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora atra,

� albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholyta, �
callopisma, � decipiens, Xanthoria aureola, Buellia lainea i

Rinodina gennarii.
L-23, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, Lecanora dispersa, � urbana, Lecania spadicea, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma,
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Bue11ia 1ainea i � epipo1ia var. murorum

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Xanthoria parietina (L.) Beltr.

L-l, damunt canonada de fibrociment aplicada a una paret amb

orientació NNE. Acompanyat de Lecanora dispersa, L. urbana,
Candelariella aurella i � oleaginescens.

L-8, damunt planxa ondulada de fibrociment de vessant orien

tat al WNW. Junt amb Lecanora campestris, L. albescens, � dis

persa, � erysibe, Candelariella aurella, C. oleaginescens, Ca

loplaca teicholyta, � callopisma i � murorum.

L-28, damunt tronc de parra orientat a 1 IESE. Juntament amb

Lecanora dispersa.

Xanthoria aureola (Ach.) Erichs. (figura 23c)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació, però sempre a

llocs més o manco solellats.

L-l, damunt rajola de terra cuita. Junt amb Verrucaria

ochrostoma, � tectorum, � nigrescens, Aspicilia aff. coronata,
Lecanora campestris, � albescens, � dispersa, � urbana, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca citrina, � teicholyta, �
callopisma, � heppiana i � decipiens.

L-3, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

muralis, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Acarospora umbi

licata, Lecania spadicea, Buellia canescens i � epipolia.
L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Juntament amb Lecanora�

bescens, � dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta,

� callopisma i Buellia lainea.

L-5, damunt marès-barana horitzontal. Junt amb Lecanora urba

na, Candelariella aurella, � oleaginescens, Caloplaca teicholy

ta, � callopisma, � decipiens i � murorum.

L-17, damunt teula plana d'encaix d'aiguavés. Junt amb Calo

placa decipiens.
L-2l, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Diploschistes eugeneus, Lecanora atra, � albescens,

� dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens, � murorum, Buellia

lainea, � epipolia var murorum i Rinodina gennarii.
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L-22, damunt teula àrab d'aiguavés. Juntament amb Verruca

ria ochrostoma, � nigrescens, Oiploschistes euganeus, Lecanora

atra, � albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholy
ta, � callopisma, C. decipiens, � murorum, Buellia lainea i

Rinodina gennarii.

F. BUELLIACIES

Buellia canescens (Oicks.) ON.

L-3, teula àrab d'aiguavés orientat al SE. Acompanyat de Ve

rrucaria muralis, � nigrescens, Oiploschistes euganeus, Aca

rospora umbilicata, Lecania spadicea, Xanthoria aureola Bue

llia epipolia.
L-17, damunt morter-barana horitzontal amb alineació E-W i

obert al N. Juntament amb Verrucaria tectorum, Toninia aromati

ca, Lecanora albescens, � dispersa, L. urbana, Candelariella

oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma, � deci

piens, Buellia lainea i � epipolia var. murorum.

No citat abans a Mallorca.

Buellia lainea (Ach.) Clauz. (figura 24a)
Liquen aparentment indiferent a 1 'orientació.

L-2, damunt morter-barana amb esquena de sella. Junt amb Ve

rrucaria virïdula, � muralis, � macrostoma, � aff. murorum,

Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania subcaesia, Candela

riella aurella, � oleaginescens, Caloplaca citrina, C. teicho

lyta i � callopisma.
L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora

albescens, � dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta,
C. callopisma i Xanthoria aureola.

L-5, damunt teula àrab d'aiguavés. Juntament amb Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Lecanora albescens, � urbana, Leca

nia spadicea, Caloplaca teicholyta, C. callopisma, C. decipiens,

� murorum i Rinodina gennarii.
L-6, damunt teula àrab horitzontal capdamunt barana. Junt

amb Verrucaria nigrescens, Lecanora albescens, � dispersa, �
urbana, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, � oleagines
cens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma, � decipiens, � mu-
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rorum i Rinodina gennarii.
L-17, damunt morter-barana horitzontal. Acompanyat de Verru

caria tectorum, Toninia_aromatica, Lecanora albescens, � dis

persa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca tei

cholyta, � callopisma, � decipiens, Buellia canescens i B.

epipolia var. murorum.

L-2l, damunt marès morter-barana horitzontal i teula àrab

d1aiguavés. Juntament amb Verrucaria ochrcstoma, � nigrescens,
Diploschistes euganeus, Lecanora albescens, � dispersa, ��
bana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, ��
llopisma, � decipiens, � murorum, Buellia epipolia var. muro

rum i Rinodina gennarii.
L-22, damunt teula àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora

atra, � albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholy
ta, � callopisma, � decipiens, � murorum, Xanthoria aureola

Rinodina gennarii.
L-23, damunt teula àrab d1aiguavés. Junt amb Verrucaria

ochrostoma, Lecanora dispersa, � urbana, Lecania spadicea, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callopisma,
C. murorum i Buellia epipolia var. murorum.

L-28, damunt teula àrab d1aiguavés. Juntament amb Lecanora

albescens, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens i Rinodina gennarii.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Buellia epipolia (Ach.) Mong. var. epipolia

Liquen aparentment indiferent a llorientació.

L-l, damunt teula àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens i Lecania spadicea.
L-3, damunt teula àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

muralis, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Acarospora um

bilicata, Lecania spadicea, Xanthoria aureola i Buellia canes

cens.

L-8, damunt teula àrab d1aiguavés. Junt amb Verrucaria Digres
cens.

L-9, damunt teula àrab d1aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

nigrescens, Lecanora campestris i L. bandolensis.
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L-ll, damunt teula àrab d'aiguavés.

Buellia epipolia (Ach.) Clauz. var. murorum (Massal.) Zahlbr.

Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-4, damunt teula àrab d'aiguavés. Junt amb Lecanora albes

cens, � dispersa, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta, C.

callopisma, Xanthoria aureola i Buellia lainea.

L-17, damunt morter-barana horitzontal. Juntament amb Ve

rrucaria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora albescens, �
dispersa, � urbana, Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, C� callopisma, C. decipiens, Buellia canescens

.B. lainea.

L-2l, damunt morter-barana horitzontal i teula àrab d'aigua
vés. Junt amb Verrucaria ochrostoma, � nigrescens, Diploschis
tes euganeus, Lecanora albescens, � dispersa, � urbana, Can

delariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma,
C. decipiens, C. murorum, Buellia lainea i Rinodina gennarii.

L-23, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verruca

ria ochrostoma, Lecanora dispersa, � urbana, Lecania spadicea,
Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, C. callo

pisma, � murorum Buellia lainea.

No citat abans a les Gimn�sies i PitiUses.

Rinodina gennarii Bagl. (figura 24b)
Liquen aparentment indiferent a l'orientació.

L-2, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora

albescens, Lecania spadicea, Caloplaca teicholyta i C. deci-

pienso
L-5, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Lecanora urbana, Lecania spadicea,
Caloplaca teicholyta, � callopisma Buellia lainea.

L-6, damunt teula àrab horitzontal capdamunt barana. Acom

panyat de Verrucaria nigrescens, Lecanora albescens, � disper

�, � urbana, Lecania subcaesia, Candelariella aurella, �
oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma, � deci

piens, � murorum i Buellia lainea.

L-21, damunt teula àrab d'aiguavés. Juntament amb Verrucaria

nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora atra, � albes-
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cens, � dispersa, � urbana, Cande1ariella oleaginescens, �
loplaca teicholyta, � callopisma, � decipiens, � murorum,

Xanthoria aureola, Buellia lainea i � epipolia var. murorum.

L-22, damunt teula àrab d'aiguavés. Junt amb Verrucaria

ochrostoma, � nigrescens, Diploschistes euganeus, Lecanora

atra, � albescens, � dispersa, � urbana, Caloplaca teicholy
ta, � callopisma, C. decipiens, � murorum, Xanthoria aureola

Buellia lainea.

L-28, damunt teula àrab d'aiguavés. Acompanyat de Lecanora

albescens, � urbana� Candelariella oleaginescens, Caloplaca
teicholyta, � callopisma, � decipiens i Buellia lainea.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

Physcia cf. ascendens Bitter

El tamany reduït del tal. lus va fer problemàtica la seva de

terminació específica.
L-21, damunt fusta aplicada a una paret vertical orientada

al N. Acompanyat de Lecanora sienae, � albescens, � dispersa,
Candelariella oleaginescens, � xanthostigma i Caloplaca callo

pisma.

Cl. HIFOLfQUENS
Lepraria crassissima (Hue) Lettau (figura 24c)

L-21, damunt teula àrab i 1 'oligosòl que es forma damunt teu

la canal d'un aiguavés orientat a 1 'E, però sempre a les parts

menys il.luminades, envaint els tal. lus d'altres líquens així

com les molses Tortula muralis i Trichostomum brachydontium.

Acompanyat de Verrucaria tectorum, Staurothele catalepta, Toni

nia cervina, Lecanora albescens, Caloplaca citrina, C. interful

gens, � callopisma i 1 'algue clorofícia Ulothrix rorida.

No citat abans a les Gimnèsies i Pitiüses.

4.2.5. Briòfites

Per a la nomenclatura i ordenació de les molses, que ha estat 1 'unic

grup de les briòfites que hem trobat en els llocs de mostreig, s'ha se-
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guit el criteri adoptat per SMITH (1978).
Assenyalam per a cada espècie: localitat o localitats, substrat,

orientació i espècies acompanyants.

MOLSES

O. POTTIALS

F. POTTIAcIES

Tortula muralis Hedw. (figura 2Sa)
Trobada a les localitats: l, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15,

17, 18, 21, 22, 28 i 29. Sol preferir com a substrat el morter

de ciment o petites concentracions de 1 'oligosòl que es forma a

les teules canals o a altres llocs. rs una molsa molt ben adap
tada a condicions xerofítiques però sol evitar les zones més

assolellades. Trobada normalment amb esporòfits.
Acompanyada de Trichostomum brachydontium i Bryum sp. A la

L-21 1 'acompanyen els líquens Staurothele catalepta, Toninia

cervina, Caloplaca decipiens i Lepraria crassissima.

Pottia starkeana (Hedw.) C. Müll. ssp. starkeana (figura 2Sb)
L-21, damunt terra de cossiol orientat al N. Trobada amb es

poròfits i acompanyada de Funaria hygrometrica.

Barbula hornschuchiana Schultz.

L-21, damunt 1 'oligosòl format al R-l, que està resguardat
del S. per una construcció veïnada, d'un aiguavés orientat a

1 'E. Trobada formant petites gespes estèrils junt amb Tortula

muralis, Bryum torquescens i el líquen Cladonia sp.

Barbula acuta (Brid.) Brid.

Trobada formant una petita gespa estèril a la L-l, damunt un

oligosòl arenós format en el trespol derajoles de terra cuita

amb una lleugera pendent cap al SSW.

Trichostomum brachydontium Bruch (figura 2Sc)
Trobada sempre estèril formant generalment petites gespes.

L-2, damunt teula àrab canal d'aiguavés orientat a 1 'E., pe

ro resguardat del S. per una construcció més alta.
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L-3, damunt teula àrab canal dlaiguavés orientat al SW.

L-5, damunt teula àrab i contraforts amb orientaciòns WNW

N.

L-21, damunt teula àrab canal, da i quavés orientat a T'E; ,

acompanyada per Tortula muralis i el liquen Lepraria crassissi

ma.

O. GR H1�lIALS

F. GRH1�lIACIES

Grimmia erinita Brid. (figura 26a)
Trobat un sol coixinet amb esporòfits, damunt marès-barana

de la L-21 amb orientació N predominant. Acompanyada dels lí

quens Verrucaria tectorum Placynthium nigrum.
Citada abans només en el Port dlAndratx per KOPPE (VIVES,

1976).

Grimmia orbicularis Bruch ex Wils. (figura 26b)·
L-21, damunt teula àrab cobertora i canal dlaiguavesos orien

tats a 1 IE i al W, però protegida del S. Trobada formant coi

xinets i amb esporòfits, junt amb els líquens Lecanora albescens,

Caloplaca teycholita i � callopisma.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. (figura 26c)
L-21, trobat un coixinet amb esporòfits damunt teula canal

dlun aiguavés orientat a 1 IE.

O. FUNARIALS

F. FUNARIACIES

Funaria hygrometrica Hedw. (figura 27a)
Trobada sempre amb esporòfits.
L-ll, damunt morter-paret vertical amb orientació ENE acom

panyada de Bryum bicolor.

L-12, damunt morter-paret vertical amb orientació NNE.

L-21, damunt terra de cossiol orientat al N. junt amb Pottia

starkeana ssp. starkeana.

També la trobàrem a la sortida dluna canonada al carrer San

tiago Rossinyol i damunt la terra acumulada a la base dluna vo-
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c) Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Figura 26
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rada de la plaça del Bisbe Berenguer de Palou.

O. BRYALS

F. BRy,lI.CIES

Bryum torquescens Bruch ex De Not. (figura 27b)
L-18, damunt 1 'oligosòl format a la teula canal d'un petit

ràfec amb orientació SWW.

L-21, trobada amb esporòfits damunt 1 'oligosòl format al

R-l d'un aiguavés orientat a 1 'E però resguardat del S per

una construcció veïnada. Acompanyada de Tortula muralis Bar

bula hornschuchiana i el liquen Cladonia sp.

L-22, damunt 1 'oligosòl format a la rajola de terra cuita

amb orientació E.

Bryum bicolor Dicks.

Trobada sempre amb esporòfits.
L-ll, a la base de morter-paret vertical amb orientació ENE,

acompanyada de Funaria hygrometrica.
L-2l, damunt 1 'oligosòl format a la teula canal d'un aigua

vés orientat a 1 'E. Juntament amb Tortula muralis i Bryum sp.

Bryum sp.

Baix aquesta denominació incloem un grapat de mostres que

per no presentar en cap cas esporòfits, ni propàguls no s'han

pogut determinar específicament.
En els llocs on 1 'humitat és considerable, encara que sigui

periòdicament, forma masses voluminoses i presenta uns fil. li

dis de major tamany que les mostres d'indrets més secs, on té

un desenvolupament mo li més 1 imi tat.

Pareix més o manco indiferent a 1 'orientació i al substrat,

sempre està relacionat amb acumulacions de sòl, ja sigui a ca

nonades de zinc, mar�s, teula canal, àrees pròximes a embor

nals, etc.

L'hem trobada a les localitats: 1,2,5,6, 13, 18,21,22,

24, 25, 28 i 29, freqüentment acompanyada de Tortula muralis.
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a) Funaria hygrometrica Hedw.
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b) Bryum torquescens Bruch ex De Not.

Figura 27



127

O. HYPNOBRYALS

F. BRACHYTHECIACIES

Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.
Trobada estèril en el mompeller de la L-18 damunt trossos

de rajola i fusta en descomposició.

L'unica hepàtica que vàrem trobar, Lunularia cruciata (L.) Dum.,
fou localitzada damunt morter de ciment de caminal d'un jardí arrecerat
de la L-22, la qual cosa explica la seva no inclusió directa dins el

catàleg florístic.

4.2.6. Cormòfites

4.2.6. l. Pteridòfites

Catàlea florístic
------�----------

Per la nomenclatura i ordenació de les falgueres s'ha seguit el

criteri de TUTIN et al. (1964, 68, 72, 76, 80).
Per a cada espècie assenyalam: localitat o localitats, substrat,

orientació i espècies acompanyants.

F. ADIANTAcIES

Adiantum capillus-veneris L.

L-18, trobada a una paret vertical orientada al SWW que

traspua periòdicament. Acompanyada d'un petit Polypodium aus

trale, de la molsa Bryum sp. i d'una gran quantitat de 1 'alga
clorofícia Ulothrix rorida.

F. ASPLENIACIES

Ceterach officinarum D.C.

L-S, trobada a una petita teulada de teula àrab, entre con

traforts, sempre ombrívola. Exemplars molt ben desenvolupats

junt amb Polypodium australe.

F. POLIPODIAcIES

Polypodium australe Fée (figura 28)
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Polypodium australe Fée

Figura 28
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L-5, trobada a una petita teulada de teula àrab, entre con

traforts, sempre ombrívola. Exemplars molt ben desenvolupats
junt amb Ceterach officinarum.

L-18, trobada a una paret vertical orientada al SWW que

traspua periòdicament. Exemplar petit acompanyat d'Adiantum

capillus-veneris, de la molsa Bryum sp. i d'una gran quantitat
de 1 'alga clorofícia Ulothrix rorida.

L-19, trobada damunt un petit aiguavés de teula àrab amb

orientació N. Exemplars ben desenvolupats.

Ç�!�}��_!}��i�!!�
Per a la seva nomenclatura i ordenació siha seguit el criteri de

TUTIN et al. (1964; 68, 72, 76,80).
Assenyalam per a cada espècie: les localitats on siha inventariada,

la durada del cicle vital així com la seva possible culminació, forma

fisiognòmica observada i algun altre detall específic per a cada cas.

Unes poques plantes de les catalogades, cinc en total, no perta

nyen a cap de les localitats que presentam, però per la seva significa
ció o curiositat s'inclouen en aquesta llista assenyalant la seva loca

lització.

F. ULMAcIES

Celtis australis L.

Dos exemplars localitzats dins una cofa de canonada de zinc

vertical a una façana de 1 'Avinguda Joan March nº. 13.

Nanofaneròfit.

F. MORAcIES

Ficus carica L.

L-5, creixent dins les encletxes o juntes del mares de la

part superior de la façana.

L-14, creixent aprofitant el buit entre les peces de mares

la capa d'arrebossat.

Nanofaneròfit.
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F. URTICACIES

Urtica dubia Fovskal f. typica Fiori (figura 29)
Trobada a les localitats: l, 12, 21, 25 i 29, sempre a llocs

amb més o manco sòl.

Planta anual bastant comuna ben adaptada. Floreix i fructi

fica a vegades amb un tamany mol reduït.

Teròfit.

Parietaria diffusa Mert. et Cocho (figura 30a)
Planta vivaç abundant a tota la ciutat en els llocs més in

versemblants, però preferint zones ombrívoles i fresques. No

saltres 1 'hem trobada a les localitats: l, 3, 5, 10, 14, 20,

22, 24, i 25.

Floreix i fructifica.

Camèfit.

Parietaria lusitanica L. (figura 30b)
Planta anual molt més localitzada en els llocs de mostreig,

ocupant petites àrees arrecerades. Trobada a les localitats: 3,

5, 7, 11, 13, 21 i 25.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

F. POLIGONACIES

Polygonum aviculare L.

L-21, planta anual trobada creixent a 1 'oligosòl format a

la teula canal d'un aiguavés orientat a 1 'E.

Teròfit.

F. QUENOPODIACIES

Chenopodium murale L.

Planta anual abundant per tota la ciutat. Trobada a les loca

litats: l, 17 i 21 on no té capacitat per florir per manca d'hu

mitat.

Teròfit.
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a) Parietaria diffusa Mert. et. Cocho

b) Parietaria 1usitanica L.

Figura 30
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F. AMARANTÀCIES

Amarantus cruentus L. var. patulus (Bertol.) Lambinon

L-21, planta anual subespontània trobada creixent a lloligo
sòl format a la teula canal dlun aiguavés orientat a 1 IE.

Teròfit.

Amarantus graecizans L.

L-21, planta anual però sense capacitat de floració per man

ca dlhumitat.

Teròfit.

F. AIZOÀCIES

Carpobrotus edu1is (L.) N. E. Br.

L-14, planta perenne introduïda trobada creixent damunt una

paret.
Camèfit.

F. PORTULACÀCIES

Portu1aca oleracea L.

Vegetal anual, rar en els llocs de mostreig segurament per

manca dlhumitat. Trobat a la L-12 dins un cossiol i a la L-21

un sol exemplar creixent a 1101igosòl format al R-1.

Teròfit.

F. CARIOFILÀCIES

Arenaria serpy11ifo1ia L. ssp. 1eptoc1ados (Guss.) Oborny
Planta anual trobada sempre creixent a llocs amb acumulacions

dlo1igosò1 relativament abundant i humit, com, per exemple, en

trades dla1be110ns, a les localitats 1, 18 i 21.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Ste11aria media (L.) Vi11.

L-21, planta anual creixent damunt 1101igosò1 format sobre

rajoles a la base dluna paret totalment arrecerada.

Floreix i fructifica.

Teròfit.
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Stellaria media (L.) Vill. var apetala Gaudin (figura 31a)
Planta anual trobada sempre a llocs amb oligosòl relativament

abundant, per exemple, a canals de zinc colmatades, però menys

arrecerats que en el cas anterior. Present a les localitats: 13,

18, 21, 26

Floreix

Teròfit.

29.

fru c ti f i c a .

Sagina apetala Ard. ssp. apetala (Avd.) J. D. Hooker (figura 31b)
L-l, creixent entre les escletxes entre peces de marès amb

orientació NNE.

L�21, molt abundant, formant petites gespes a un parell de

reguerons dlun aiguavés orientat a 1 IE.

També 1 Ihem trobada entre les pedres que formen la voravia

al començament del carrer 31 de Desembre.Planta anual. Floreix

fructifica a vegades amb un tamany molt redult.

Teròfit.

Polycarpon tetraphyllum L.

Planta anual trobada a les localitats: 13 i 21, a vegades
en petites acumulacions dloligosòl format damunt rajoles i teu

les.

Floreix fructifica alguna vegada amb un tamany redult.

Teròfit.

F. CAPPARIDACIES

Capparis spinosa L.

Planta perenne trobada a la L-l creixent entre les juntes
de les peces de marès dels arcs arbotants.

Floreix i fructifica.

Camèfit .

F. CRUC fFERES

Sysimbrium irio L. var. leiocarpum Maire

Planta anual bastant comuna i ben adaptada a 1 Ihàbitat estu

diat. Trobada a les localitats: 1,3,8, 13, 15, 18, 19,26, 27

i 29.
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b) Sagina apeta1a Ard. ssp. apeta1a (Avd.) J. D. Hooker

o

a) Stellaria media (L.) Vi11.var. apeta1a Gaudin

�I

Figura 31
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Floreix i fructifica a vegades amb un tamany molt reduit.

Teròfit.

Sysimbrium erysimoides Oesf. (figura 32)
Planta anual molt menys comuna que 1 'espècie anterior. Troba

da a teulades de les localitats: 18 i 21.

Floreix i fructifica alguna vegada amb un tamany molt reduit.

Teròfit.

Dip10taxis erucoides (L.) D.C.

Planta anual localitzada a la L-21, creixent a 1101igosò1 for

mat dins els reguerons: 1 i 2.

Floreix i fructifica a vegades amb un tamany molt reduit.

Teròfit.

Brassica sativa C1avaud.

Planta anual trobada a les localitats: 21

p1ar en cada cas.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

26, un sol exem-

F. RESEOAcIES

Reseda alba L.

L-20, abundant, creixent tant damunt una teulada com a les

escletxes de les peces de marès.

També la vàren veure a una teulada del carrer dels Botons.

Planta anual, floreix i fructifica.

Teròfit.

F. CRASSULACIES

Crassu1a 1ycopodioides Lam

Camèfit trobat a les localitats: 11, 25

canals, ben desenvolupat.
Planta introduida.

27, a teulades
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Sysimbrium erysimoides Oesf.

Figura 32
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Crassula portulacacea Lam

Trobada a una teulada de la plaça Bisbe Berenguer de Palou

nº. l.

Planta perenne introduïda.

N anofaneròf it.

Crassula obliqua Sol.

Planta perenne introduïda trobada a la L-25 damunt teulada

amb orientació NEE, abundant i molt ben desenvolupada.
N anofaneròf it.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy (figura 33)
Planta vivaç trobada sempre a teulades o canals més abun-

dant a mida que ens all�nyam de la costa. Trobada a les locali

tats: 5,8, 13,21,22,26,28 (30 exemplars) i 29.

Floreix i fructifica.

Criptòfit.

Aeonium arboreum (L.) Webb. et Berth.

Planta perenne, subespontània, trobada a un petit aiguavés
de la L-3. Vista també a una canal del carrer del Pi.

Floreix.

Camèfit .

Sedum sediforme (Jacq.) Pau (figura 34)
Planta vivaç, la més inventariada de totes les espècies, pre

sent a 22 de les 30 localitats de mostreig. En segons quins ca

sos, sobretot dins canals, forma masses considerables. En els

llocs solellats actua com a planta pionera.
Trobada a les localitats: 1,2,3,6, 7,8,9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (1 exemplar), �3, 25, 26 i 27.

Floreix i fructifica.

Camèfit.

Sedum dasyphyllum L.

Planta vivaç trobada a la teulada d'una planta baixa del carrer

Navas de Tolosa nº. 7, pròxima a la L-30.

Camèfit.
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3c.m

Umbilicus rupestris (Sa1isb.) Dandy

Figura 33
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Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Figura 34
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Sedum cf. album L.

L'absència de flors ha fet fins ara problemàtica la seva de

terminació específica. L'hem trobada a les localitats: 11 i 26,
damunt teulada.

Planta vivaç, possiblement introduïda.

Camèfit.

Kalanchoe daigremontiana Hamet et Perrier

Planta perenne bastant estesa pels terrats i teulades de

Palma, on creix fins i tot en els llocs més inhòspits, només

que hi hagi petites concentracions d'oligosòl. Trobada a les

localitats: 3, 18, 21, 27 i 30, i també a unes teulades dels

carrers Protectora i Arzobispo Aspargo.
Planta introduïda.

Camèfit.

Kalanchoe cf. laxiflora Baker

Planta vivaç de difícil determinació específica per manca

de flors. Trobada a la L-25 damunt teulada.

Planta introduïda.

Camèfit.

Graptopetalum paraguayense

Trobada capdamunt d'una paret en el carrer dels Horts.

Planta vivaç.

Camèfit.

F. PAPILIONACIES

Medicago polymorpha L.

Planta anual, creixent a 1 'oligosòl que es deposita a 1 'en

trada d'un albelló de la L-21.

Teròfit.

Trifolium cf. micranthum Vivo

Planta anual que resultà de dificultosa determinació especi
fica pel seu tamany reduït. Trobada creixent a l'oligosòl de

la canal de la L-18.
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Floreix.

Teròfit.

F. OXALIOACIES

Oxalis cf. corniculata L.

Planta anual que també resultà de dificultosa determinació

específica pel seu tamany reduït. Trobada creixent a l'oligo
sòl format dins el R-l de la L-21.

Teròfit.

F. GERANIACIES

Erodium malacoides (L.) L'Hér. in Aiton

Planta anual, bastant comuna i ben adaptada en els llocs de

mostreig, formant en ocasions masses considerables. Trobada a

teulades o canals de les localitats: 3, 12, 14, 15, 16, 25 i 27,
també a una teulada davant la L-7 i a una canal davant la L-18.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Pelargonium hortorum

Vegetal perenne que es desenvolupa bé en els llocs no massa

exposats i amb sòl relativament abundant. A zones més exposades
pot germinar però no resisteix l'eixut de l'estiu.

Trobada a les localitats: 3, 19, 21, 26 i a una teulada del

carrer Archiduc Lluís Salvador, on és molt abundant.

Floreix i fructifica.

Camèfit.

F. EUFORBIAcIES

Euphorbia peplus L.

Planta anual creixent a l'oligosòl format a la teulada de la

L-25 i a les escletxes d'un balcó del carrer dels Oms nº. 13

amb Sedum sediforme i Piptatherum miliaceum.

Floreix i fructifica.

Teròfit.
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F. MALVAcIES

Lavatera cretica L.

Vegetal anual trobat a L-21 dins una pica d'escurar que amb

anterioritat s'emprà com a pastera.
Floreix i fructifica.

Teròfit.

F. CACTAcIES

Opuntia ficus-indica (L.) Miller

Planta perenne trobada a una teulada de la plaça Bisbe Be

renguer de Palou nº. l.

Nanofaneròfit.

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. albispina Fobe

Planta vivaç, introduida, trobada a les localitats: 26 27

damunt teulada canal respectivament.
Camèfit.

Opuntia sp.

Planta vivaç, introduida, amb exemplars que a pesar del seu

desenvolupament no s'han pogut determinar específicament fins
ara. Trobada a les localitats: 26 i 27 damunt teulada i canal

respectivament.
Floreix i fructifica.

Camèfit.

Austrocylindropuntia subulata Engelm.
Planta vivaç, introduida, trobada a les localitats: 3 27,

damunt teulada i canal respectivament.
Nanofaneròfit.

Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br. et R.

Vegetal perenne, introduit, trobat a la L-18 dins la canal

de zinc.

Camèfit.
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F. UMBEL.LrFERES

Ammi visnaga (L.) Lamk.

Vegetal anual que va néixer dins un cossiol de la L-2l i que

va esser necessari regar sovint a fi de possibilitar el seu de

senvolupament i posterior classificació.

Teròfit.

Daucus carota L.

Planta anual localitzada a una zona arrecerada de la L-20 on

queda acumulat l'oligosòl.
Floreix i fructifica.

Teròfit.

F. PRIMULAcIES

Anagallis arvensis L. var. caerulea Gouan

Vegetal anual trobat creixent a l'oligosòl format damunt

1 'aiguavés de la L-25.

Floreix fructifica.

Teròfit .

F. APOCINAcIES

Nerium oleander L.

Planta perenne trobada dins una cofa de la canonada de la

L-24.

N anofaneròf it.

F. LABIADES

Micromeria nervosa (Desf.) Benth.

Vegetal perenne trobat a les escletxes del capdamunt del cam

panar de la L-l.

Floreix i fructifica.

Camèfit.
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F. SOLANAcIES

Hyoscyamus albus L.

Planta anual bastant comuna en els llocs de mostreig i mol

tes vegades a llocs inversemblants, amb més raó si tenim en

compte el tamany de les llavors. Trobada a les localitats: 1,

5, 7, 14, 20 i 21.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Solanum nigrum L.

Planta anual trobada creixent a l'oligosòl del R-l de la

L-21, formant una mateta de trenta exemplars.
També 1 'hem vista a dalt de la cantonada dels carrers Jaume

II i des Paners.

Teròfit.

Nicotiana glauca R. C. Grah.

Planta perenne naturalitzada trobada a una paret de la L-14.

Floreix i fructifica.

Nanofaneròfit.

F. ESCROFULARIAcIES

Cymbalaria muralis P. Gaert. (figura 35)
Planta anual, rarament perenne, subespontània, bastant comu

na a teulades, parets, canonades, etc. Trobada a les localitats:

17, 18, 21 i 25. També 1 'hem vista a la part alta de la cantona

da dels carrers Jaume II i des Paners, a una canonada del carrer

de Vallori i a una altra de Nuredduna 21, al carrer dels Oms 13

i al carrer Imprenta creixent a l'oligosòl acumulat damunt una

marquesinametàl. lica d'una tenda de confecció.

F. RUBIACIES

Vaillantia muralis L.

L-17, planta anual que creix formant petites gespes entre les

juntes que deixen les teules planes d'encaix.

Floreix fructifica.

Teròfit.



146

Cymbalaria muralis P. Gaert.

Figura 35
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F. CAMPANULAcIES

Campanula erinus L.

L-l, planta anual trobada capdamunt del campanar creixent

entre les juntes que deixen les rajoles de terra cuita.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Trachelium caeruleum L.

Planta vivaç, subespontània, trobada a la L-10 creixent da

munt una paret vertical que traspua periòdicament.
Floreix i fructifica.

Camèfit.

F. COMPOSTES

Aster squamatus Hier.

Planta anual, naturalitzada, que de forma bastant freqüent

germina en els indrets estudiats, però que difícilment floreix

per manca d'humitat. Trobada a les localitats: l, 13 i 21.

Teròfit.

Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Planta anual, naturalitzada, amb un comportament consemblant

a 1 'anterior. Només floreix si gaudeix d'un sòl més o manco prQ
fuod i arrecerat. Trobada a les localitats: l, 2, 18 i 21.

Teròfit.

Phagnalon saxatile (L.) Casso

En els indrets estudiats és anual i, per tant, actua com a

teròfit. Trobada a les localitats: 3, 12 i 21, on es desenvolu

pa més o menys pera no arriba a florir.

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter

En els indrets estudiats és anual i, per tant, es comporta
com a teròfit. Trobada a la L-15 creixent a una escletxa entre

rajoles i a la L-21 a 1 'entrada d'un albelló. No arriba a florir.
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Senecio vulgaris L. (figura 36)
Planta anual bastant comuna ben adaptada en aquests in-

drets, ja que la seva floració coincideix plenament amb els me

sos més humits. Trobada a les localitats: 11, 13, 15, 17, 19,

21, 23, 25

Floreix

duït.

Teròfit.

29.

fructifique alguna vegada amb un tamany molt re-

Kleinia articulata

Planta perenne, introduïda, trobada a la L-3 damunt teulada.

Camèfit.

Carduus tenuiflorus Curt.

Planta anual trobada creixent a una junta entre teules pla
nes d'encaix d'una teulada de la L-17.

Va florir, pero no fructificà.

Teròfit.

Hypochoeris achyrophorus L.

Planta anual trobada a les localitats: 13

1 'oligosòl que es forma damunt les teulades.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

21 creixent a

Sonchus tenerrimus L. (figura 37)
Planta que generalment es comporta com a anual i, per tant,

actua com a teròfit. ts la segona espècie més inventariada des

prés de Sedum sediforme; 1 'hem trobada a les localitats: l, 2,

3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 i

27, en els llocs més variats i inversemblants. A una canonada

del carrer Anselmo Clavé la vàrem veure actuar com a vivaç.
Floreix i fructifica.

Sonchus oleraceus L.

L-21, planta anual trobada creixent a 1 'oligosòl format da

munt 1 'aiguavés i a 1 'entrada de 1 'albelló.

Floreix i fructifica.

Teròfit.



Senecio vulgaris L.

Figura 36
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Sonchus tenerrimus L.

Figura 37
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F. LILIAcIES

Nothoscordum inodorum (Ait.) Asch. et Gr.

Planta naturalitzada trobada a la L-18, a l'oligosòl format

dins una canal de zinc, en nombre considerable.

Floreix i fructifica.

Geòfit.

Asparagus albus L.

Planta perenne trobada a la teulada de la L-25 creixent a

l'oligosòl que s'hi havia format.

Camèfit.

Asparagus sprengeri Regel
Planta perenne, introduïda, trobada creixent a l'oligosòl

format dins una canal de zinc de la L-21.

Camèfit.

Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.

Planta perenne, introduïda, trobada a la teulada de la L-25.

Floreix.

Camèfit.

Chlorophytum sp.

L-18, planta perenne, introduïda, trobada creixent a l'oli

gosòl format a un petit ràfec.

Camèfit.

F. COMMELINAcIES

Tradescantia sp.

L-3, planta perenne, introduïda, trobada a una teulada de la

L-3.

Camèfit.

F. GRAMfNIES

Lolium cf. rigidum Gaud.

Planta anual trobada creixent a l'oligosòl format a una ca

nal de zinc de la L-21. La situació del exemplar a un lloc in

versemblant no ha fet possible una determinació més concreta.
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Floreix i fructifica.

Teròfit .

Oesmazeria rigida (L.) Tutin

L-25, planta anual trobada creixent a 1 'oligosòl acumulat

damunt la teulada, formant una petita gespa.

Floreix i fructifica.

Teròfit .

Poa annua L. ssp. exilis (Tomm.) Asch. et Gr.

Planta anual trobada a les localitats: 17 i 21, en ambdós

casos a zones orientades al N.

Floreix i fructifica a vegades amb un tamany molt reduit.

Teròfit .

Lamarc�ia aurea (L.) Moench

Planta anual localitzada a la L-3, creixent a l'oligosòl
acumulat damunt teulada i terrat formant petites gespes.

Floreix i fructifica.

Teròfit .

Bromus rigidus Roth. ssp. maximus (Oesf.) Rothm et Silva

Planta anual inventariada a les localitats: L-14, capdamunt
una paret; L-15, a l'oligosòl d'un ràfec, i L-21, a l'oligosòl
acumulat a 1 'entrada d'un albelló.

Floreix fructifica.

Teròfit .

Hordeum murinum L.

Planta anual trobada creixent dins un cossiol de la L-21.

També 1 'hem vista al capdamunt d'una paret del carrer Capi
tà Crespí Coll.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Avena sterilis L.

Planta anual local itzada creixent a l'ol igosòl format damunt

la teulada de la L-25.
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Piptatherum miliaceum (L.) Cosson

o 3"m

Figura 38
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Floreix i fructifica.

Teròfit.

Lophochloa cristata (L.) Hyl.
L-17, planta anual localitzada creixent a una junta entre teu

les planes d'encaix.

Floreix i fructifica.

Teròfit.

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson (figura 38)
Planta amb comportament d'anual i, per tant, actua com a terò

fic. Sembla la g(amínia més abundant en el medi escollit com a

tema d'aquest treball.
Trobada a les localitats: 1, 14 i 21; en aquest darrer lloc

no arribà a florir. També 1 'hem vista a un balcó del carrer dels

Oms nº 13 al capdamunt de la façana de 1 'església de Sant An

toniet.

Floreix fructifica.

4.2.7. Diversitat

A continuació passam a detallar els resultats obtinguts dels recomE
tes efectuats i de les diversitats calculades, tant globalment, per a tot

1 'aiguavés de la L-21, com per a cada un dels reguerons que el formen

(taules 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29).
Tots els reguerons restants, tant per a un any com per a 1la1tre,

varem tenir una diversitat igual a zero, ja sigui per presentar sols exem

p1ars d'una sola espècie (taules 30 i 31) o cap tipus de faneròfita.
A la taula 32 presentam els resultats obtinguts de dos recomptes per

a les espècies Senecio vulgaris i Diplotaxix erucoides, efectuats amb la

intenció de conèixer la proporció existent entre les plantes d'aquestes

espècies que germinen (recompte efectuat el 06-11-79) i les que floreixen

(recompte efectuat el 30-03-80). Aquests es varen efectuar en els regue

rons nombre l, 2, 3 i 4, i a 1101igosòl acumulat damunt el trespol de ra

jola de terra cuita de la L-21.
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Ni pi.192 pi

Sagina apetala 1645 O, 193

Cymbalaria muralis 89 0,205

Senecio vulgaris 56 O, 148

Diplotaxix erucoides 50 O, 137

Solanum nigrum 30 0,094

Umbilicus rupestris 11 0,042

Conyza bonariensis 11 0,042

Aster squamatus 9 0,036

Urtica dubia 7 0,029

Piptatherum miliaceum 4 0,018

Phagnalon saxatile 3 0,014

Hypochoeris achyrophorus 0,006

Oxalis cf. corniculata 0,006

Stellaria media var. apetala 0,006

Sonchus tenerrimus 0,006

Polycarpon tetraphyllum 0,006

Sysimbrium erysimoides 0,006

Plàntula ( a) 2 0,010

Plàntula ( b ) 0,006

N 1924 H = 1 , O 1 O

Taula 22.- Diversitat calculada per a tot l'ai

guavés a partir del recompte efectuat el mes

d I abr il de 1980.
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Ni pi.192 pi

Sagina apeta1a 642 0,333

Cymbalaria muralis 84 0,323
Senecio vulgaris 46 0,222

Diplotaxix erucoides 44 0,216
Solanum nigrum 30 0,166

Conyza bonariensis 11 0,079
Aster squamatus 9 0,068
Urtica dubia 7 0,055

Phagnalon saxatile 2 0,020

Hipochoeris achyrophorus 0,011

Piptatherum miliaceum 0,011
Oxalis cf. corniculata 0,011
Stellaria media var. apetala 0,011
Umbilicus rupestris 0,011
Sonchus tenerrimus 0,011

N 881 H = 1,548

a) Diversitat en el R-l

Ni

Sagina apetala

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris
Umbilicus rupestris

38

6

5

3

N = 53

b) Diversitat en el R-2

Taula 23.- Diversitats en el R-l

de 1980.

pi.log2 pi

0,344

0,356

0,321

0,234

0,108

H = 1,363

R-2 l'abril
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Ni pi.192 pi

Sagina apetala 84 0,064
Umbilicus rupestris 3 0,166

Conyza bonariensis 0,073

N = 88 H = 0,303

a) Diversitat en el R-42

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 4 0,528

Piptatherum miliaceum 3 0,500

Polycarpon tetraphyllum 0,298

Phagnalon saxatile 0,298
Plàntula ( a) 2 0,430
Plàntula (b ) 1 0,298

N = 12 H = 2,352

b) Diversitat en el R-44

Ni pi.192 pi

Umbilicus rupestris 3 0,311
Senecio vulgaris 0,500

N = 4 H = 0,811

c) Diversitat en el R-19'

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 874 0,005
Senecio vulgaris 2 0,018
Umbilicus rupestris 0,010

N = 877 H 0,033

d) Diversitat en el R-20'

Taula 24.- Diversitats en el R-42, R-44, R-19'

i R-20' l'abril de 1980.
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Ni pi.192 pi

Sagina apetala 2234 0,212

Cymbalaria muralis 280 0,342

Diplotaxix erucoides 42 0,094

Polycarpon tetraphyllum 40 0,091

Conyza bonariensis 19 0,051

Sisymbrium erysimoides 11 0,033

Umbilicus rupestris 8 0,025

Senecio vulgaris 4 0,014

Urtica dubia 3 0,011

Aster squamatus 2 0,008

Stellaria media var. apetala 2 0,008

Sonchus oleraceus 2 0,008

Hypochoeris achyrophorus 0,004

Sonchus tenerrimus 0,004

Parietaria lusitanica 0,004

Chenopodium murale 0,004

Plàntula ( a) 6 0,020

Plàntula ( b ) 4 0,014

N 2661 H = 0,947

Taula 25.- Diversitat calculada per a tot l'ai

guavés a partir del recompte efectuat el mes

d'abril de 1981.
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Ni pi.192 pi

Sagina apetala 639 0,369

Cymbalaria muralis 241 0,506

Conyza bonariensis 17 0,106

Diplotaxis erucoides 13 0,086
Senecio vulgaris 3 0,027
Urtica dubia 3 0,027
Stellaria media var. apetala 2 0,019

Uf!lbilicus rupestris 2 0,019
Aster squamatus 2 0,019
Sonchus tenerrimus 0,011
Sonchus olera.ceus 0,011

Hypochoeris achyrophorus 0,011

N 925 H 1,211

a) Diversitat en el R-l

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 74 0,490

Cymbalaria muralis 39 0,512

Diplotaxis erucoides 28 0,462
Sonchus oleraceus 1 0,050

N. = 142 H 1 ,514

b) Diversitat en el R-2

Ni pi. 1 g2 pi

Sisymbrium erysimoides 11 0,328

Diplotaxis erucoides 0,260
Umbilicus rupestris 0,260

Conyza b6nariensis 0,260
Parietaria lusitanica 0,260

N = 15 H = 1,368

c) Diversitat en el R-3

Taula 26.- Diversitats en el R- l, R-2 R-3

l'abril de 1981.
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Ni P i . 1 g2 pi

Polycarpon tetraphyllum 3 0,524

Sagina apetala 2 0,516
Plàntula (a) 1 0,401
Plàntula (b ) 0,401

N = 7 H 1,842

a) Diversitat en el R-37

Ni pi.192 pi

Polycarpon tetraphyllum 6 0,477

Sagina apetala 4 0,531
Plàntula (a) 0,314

N 11 H = 1,322

b) Diversitat en el R-38

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 7 0,481

Polycarpon tetraphyllum 6 0,515

N = 13 H = 0,996

e) Diversitat en el R-39

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 9 0,311

Polycarpon tetraphyllum 3 0,500

N = 12 H = 0,811

d) Diversitat en el R-40

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 52 0,076

Polycarpon tetraphyllum O, 105

Plàntula ( a) 0, 105

Pl àn tul a (b ) 0,105

N 55 H = 0,391

e) Diversitat en el R-41

Taula 27.- Di vers itats en el R-37, R-38, R-39,

R-40 i R-41 l'abril de 1981.
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Ni pi.192 pi

Sagina Apeta1a 783 0,007

Po1ycarpon tetraphy11um 2 0,022
Senecio vulgaris 1 0,012
Plàntula (a) 0,012

N = 787 H 0,053

a) Qiversitat en el R-42

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 13 0,428

Polycarpon tetraphy11um 4 0,456

Umbilicus rupestris 2 0,323
Plàntula (a) 0,210
Plàntula (b) 0,210

N = 21 H ] ,627

b) Diversitat en el R-43

Ni pi.192 pi

Po1ycarpon tetraphy11um 11 0,372

Sagina apetala 3 0,453

Conyza bonariensis 1 0,250

Chenopodium murale 0,250

N = 16 H 1,325

c) Diversitat en el R-44

Taula 28.- Diversitats en el R-42, R-43 R-44

l t abr i l de 1981.
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Diplotaxix erucoides

Umbilicus rupestris
Plàntula (a)
Plàntula (b)

1

1

pi.192 pi

0,5

0,5

0,5

0,5

H = 2,0

Ni

N = 4

a) Diversitat en el R-19'

Ni pi.192 pi

Sagina apetala 646 0,004
Umbilicus rupestris 2 0,026

N 648 H = 0,030

b) Diversitat en el R-20'

Taula 29.- Diversitats en el R-19'

1 I abr il de 1981.

R-20'

Regueró Espècie Nombre

3

4

5

34

35

37

39

41

43

Sysimbrium erysimoides
Senecio vulgaris
Senecio vulgaris
Sagina apetala
Plàntula (a)
Polycarpon tetraphyllum
Plàntula (b )
Sagina apetala
Umbilicus rupestris

3

2

2

2

Taula 30.- Relació de reguerons que presentaren
una sola espècie 1 'abril de 1980.
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4.2.8. Cobertura

Els resultats obtinguts, respecte a la cobertura, per a cada una

de les setze posicions escollides en el R-l i R-2, i reunides segons

1 'època de 1 lany en què es va fer l'apreciació, queden reflectits a les

taules: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40.

Les apreciacions realitzades el mes de juliol de 1980 i 81 donaren

valors de cobertura sempre iguals a zero, ja que en aquests moments to

ta la vegetació del regueró està seca per haver acabat el seu cicle vi

tal.

A les taules 41 i 42 presentam per a cada posició el volum d'oligo
sòl calculat a partir de les mides preses dins cada quadrat de filferro.

NQ de quadrats

Ng posició Espècie
ocupats per

Cobertura %cada especie

Senecio vulgaris 86 5,38

O Diplotaxis erucoides 46 2,88

Cymbalaria muralis 16 1,00
Umbilicus rupestris 9 0,56

9,82

Diplotaxis erucoides 282 17,62
Senecio vulgaris 103 6,44

24,06

Solanum nigrum 766 47,88

2 Diplotaxis erucoides 213 13,31
Senecio vulgaris 33 2,06

63,25

Solanum nigrum 515 32, 19

3 Diplotaxis erucoides 229 14,31

Piptatherum miliaceum 23 1,44

47,94

4 Diplotaxis erucoides 459 28,69
Solanum nigrum 253 15,81

44,50

... / ...
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5 Diplotaxis erucoides 863 53,94

6
Senecio vulgaris 108 6,75

Diplotaxis erucoides 17 1,06

7,81

Cymbalaria muralis 65 4,06
7

Sagina apetala 3 O, 19

4,25

Diplotaxis erucoides 390 24,38
8 Senecio vulgaris 82 5, 12

Cymbalaria muralis 49 3,06

32,56

Senecio vulgaris 33 2,06
9 Sagina apetala 18 1 , 12

Conyza bonariensis 9 0,56

3,74

Diplotaxis erucoides 119 7,44

10
Senecio vulgaris 32 2,00
Sonchus tenerrimus 24 l,50
Sagina apetala 2 0,12

11 ,06

Diplotaxis erucoides 115 7,19
11 Senecio vulgaris 100 6,25

Conyza bonariensis 2 O, 12

13,56

12 Senecio vulgaris 115 7,19

13 Senecio vulgaris 34 2,12

14 Senecio vulgaris 10 0,62

15 Senecio vulgaris 9 0,56

Taula 33.- Valors de cobertura per al R-l el mes

de desembre de 1979.
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Nº posició Espècie

NQ de quadrats
ocupats per
cada especie Cobertura %

OI O O

1 I O O

21 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

50

5

3, 12

0,31

3,43

31 . Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

244

24

15,25

l,50

16,75

41 Diplotaxis erucoides 258 16,12

51 O O

61 Sagina apetala 4 0,25

71 Senecio vulgaris 8 0,50

81

Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris
Sagina apetala

8

3

1

0,50
O, 19

0,06

0,75

91 Senecio vulgaris 2 O, 12

101 O O

11 I O O

121 O o

131 O O

141 o O

151 O O

Taula 34.- Valors de cobertura per al R-2 el mes de

desembre de 1979.
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Nº posició Espècie

Nº de quadrats
ocupats per
cada espècie Cobertura %

O

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris

425

58

17

26,56

3,62

1,06

31,24

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris
Sagina apetala

536

69

39

4

33,50

4,31

2,44

0,25

40,50

2

Solanum nigrum
Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Piptatherum miliaceum

539

467

la

5

33,69

29, 19

0,62

0,31

63,81

3

Solanum nigrum
Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Piptatherum miliaceum

393

150

149

37

24,56

9,38

9,31

2,31

45,56

4

Diplotaxis erucoides

Solanum nigrum
Cymbalaria muralis

330

lla

75

20,62
6,88

4,69

32,19

5 Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

744

118

46,50

7,38

53,88

6

Sagina apetala
Senecio vulgaris
Cymbalaria muralis

33

30

12

2,06

1,88

0,75

4,69

... / ...
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7 Cymbalaria muralis 337 21,06

Sagina apetala 3 O, 19

21,25

8 Cymbalaria muralis 635 39,69

Diplotaxis erucoides 117 7,31

47,00

9 Sagina apetala 78 4,88

Conyza bonarienses 29 1 ,81

6,69

Sagina apetala 50 3, 12

Senecio vulgaris 30 1,88
la

Conyza bonariensis la 0,62
Sonchus tenerrimus 6 0,38

6,00

Senecio vulgaris 78 4,88

Conyza bonariensis 23 1,44
11

Hypochoeris achyrophorus 16 1,00

Sagi na apetala 11 0,69

8,01

12 Senecio vulgaris 77 4,81

13 Senecio vulgaris 24 l,50

14 Senecio vulgaris 41 2,56

15 Senecio vulgaris 68 4,25

Taula 35.- Valors de cobertura per al R-l el mes de

març de 1980.
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Nº posició Espècie

Nº de quadrats
ocupats per
cada espècie Cobertura %

O' O O

1 ' Sagina apetala
Plàntula 2

0,06

O, 12

O, 18

2' Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

26

8

1 ,62

0,50

2,12

3' Diplotaxis erucoides 854 53,38

4' Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

747

25

46,69
1 ,56

48,25

5' Sagina apetala 7 0,44

6' Sagina apetala 8 0,50

7' Senecio vulgaris 47 2,94

8' Diplotaxis erucoides 200 12,50

9' O O

lO' O O

11' O O

12' O O

13' O O

14' O O

15' O O

Taula 36.- Valors de cobertura per al R-2 el mes

de març de 1980.
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Nº posició Espècie

Nº de quadrats
ocupats per
cada especie Cobertura %

O

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Umbilicus rupestris
Senecio vulgaris

44

19

9

3

2,75
1 , 19

0,56

O, 19

4,69

Senecio vulgaris 89

Stellaria media var. apetala 28

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

22

6

5,56

1 ,75

1,38

0,38

9,07

2
Diplotaxis erucoides

Urtica dubia

689

6

43,06

0,38

43,44

3 Diplotaxis erucoides 650 40,62

4

Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris
Cymbalaria muralis

200

53

6

12,50

3,31

0,38

16, 19

5

Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris
Cymbalaria muralis

80

63

27

5,00

3,94

1,69

10,63

6

Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris
Cymbalaria muralis

169

23

9

10,56

1,44

0,56

12,56

7

Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris
Diplotaxis erucoides

94

39

17

5,88

2,44

1,06

9,38
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Senecio vulgaris 21 1 ,31

8 Cymbalaria muralis 15 0,94
Aster squamatus 11 0,69

Diplotaxis erucoides 7 0,44

3,38

9 Diplotaxis erucoides 42 2,62
Senecio vulgaris 16 1,00

3,62

10
Senecio vulgaris 104 6,50

Diplotaxis erucoides 6 0,38

6,88

11
Senecio vulgaris 21 1 ,31

Diplotaxis erucoides 11 0,69
2,00

Diplotaxis erucoides 7 0,44
12 Senecio vulgaris 4 0,25

Cymbalaria muralis 3 O, 19

0,88

13 Senecio vulgaris 2 O, 12

14 O O

15 O O

Taula 37.- Valors de cobertura per al R-l el mes

de desembre de 1980.
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NQ posició Espècie

NQ de quadrats
ocupats per
cada espècie Cobertura %

° Diplotaxis erucoides 3 0, 18

1 I

Diplotaxis erucoides

Son chus tenerrimus

Senecio vulgaris

9

2

1

0,56

0, 12

0,06

0,74

21 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

34

7

2,12
0,44

2,56

31 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

185

30

11 ,56

1,88

13,44

41 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

245

18

15,31
1 , 12

16,43

51 Diplotaxis erucoides 10 0,62

61 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

36

2

2,25

0, 12

2,37

71 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

25

2

l,56

0, 12

1,68

81 Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

19 1 , 19

0,06
1 ,25

91
Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris

23

6

1,44

0,38

1,82

... / ...
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... / ...

101 O O

111 O O

121 O O

131 O O

141 O O

151 O O

Taula 38.- Valors de cobertura per al R-2 el mes

de desembre de 1980.
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Nº posició Espècie

Nº de quadrats
ocupats per
cada espècie Cobertura %

O Cymbalaria muralis 247 15,44

Senecio vulgaris 84

Ste11aria media var. apetala 50

Cymba1aria muralis 22

5,25

3, 12

1,38

9,75

2

Senecio vulgaris
Urtica dubia

Cymba1aria muralis

46

27

26

2,88

1,69

1,62

6, 19

3 Cymba1aria muralis

Diplotaxis erucoides

236

83

14,75

5,19

19,94

4

Cymba1aria muralis

Diplotaxis erucoides

Senecio vulgaris
Sonchus tenerrimus

226

60

30

26

14, 12

3,75

1,88
1 ,62

21,37

5

Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris
Urtica dubia

433

27

3

27,06

1,69

O, 19

28,94

6

Diplotaxis erucoides

Cymbalaria muralis

Sagina apetala

135

95

3

8,44

5,94

O, 19

14,57

7
Cymbalaria muralis

Senecio vulgaris

150

20

9,38

1,25

10,63
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8 Hypochoeris achyrophorus 402 25, 12

Cymba1aria muralis 248 15,50

40,62

Cymba1aria muralis 97 6,06

9 Sagina apetala 20 1 ,25
Sonchus tenerrimus 18 1 , 12

Conyza bonariensis 7 0,44

8,87

10 Sagina apeta1a 5 0,31

Conyza bonariensis 4 0,25

0,56

Sagina apetala 78 4,88
11 Conyza bonariensis 23 1,44

Aster squamatus 9 0,56

6,88

12 Cymba1aria muralis 63 3,94

Sagina apetala 15 0,94

4,88

13 O O

14 O O

15 O O

Taula 39.- Valors de cobertura per al R-l el mes de

marçde1981.
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NQ de quadrats
ocupats per

NQ posició Espècie cada espècie Cobertura %

OI O O

1 I O O

21 O O

31
Senecio vulgaris 24 l,50

Cymbalaria muralis 9 0,56

2,06

41 Sonchus tenerrimus 21 1 ,31

Cymbalaria muralis 4 0,25
1 ,56

51 Sagina apetala 0,06

61 Sagi na apetala 4 0,25

71 Diplotaxis erucoides 19 1 , 19

81 O O

91 O O

101 O O

111 O O

121 O O

131 O O

141 O O

151 O O

Taula 40.- Valors de cobertura per al R-2 el mes de

març de 1981.
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Nº posició
Volum
dloligosòl cm3

O •••••••••••••••••••••••••••••••

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28
141
406
168
135
158
127
104
159
88
163
115
135
50
65
85

Taula 41.- Valors dloligosòl en cm3 per a cada una

de les setze posicions en el R-l.

Nº posició
Volum
dloligosòl cm3

OI
1 I

21
31
41
51
61
71
81
91

101
111
121
131
141
151

............................... 10
3

19
30
71
38
30
16
17
18
7

12
5
3
6
9

Taula 42.- Valors dloligosòl en cm3 per.a cada una

de les setze posicions en el R-2.
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4.2.9. Colonització

De 1 'observació de les diverses preparacions microscòpiques efectua

des a partir del producte del rascat de la superfície de les teules a di

ferents moments (4.1.9J i que havien estat col.locades a un aiguav�s de

la L-21, així com de 1 'atenció que tengu�rem respecte a la colonització

d'un aiguav�s de la L-6, podem presentar els següents resultats que sols

tenen un caràcter indicatiu i que necessiten una major atenció futura.

De l'estudi, realitzat un any m�s tard, de la teula que col. locàrem

el mes de desembre de 1979 es demostra que la colonització ja �s ben cla

ra, apareixent numeroses cianofícies d'almanco tres tipus diferents,
així com hifes fúngiques fragments de 1 'alga clorofícia Ulothrix rori

da.

Per a la teula que col. locàrem el mes de maig de 1981 observàrem el

següent: despr�s d'un mes, �s a dir, el mes de juny, no vàrem trobar res;

el mes de juliol ja trobàrem unes poques cianofícies, tant independents
com formant petits agregats; el mes d'agost trobàrem, endem�s de les ci�
nofícies, uns petits agregats de clorofícies alguns dels quals presenta
ven hifes fúngiques. Finalment, el mes de setembre hi havia cianofícies

lliures i formant colònies, agregats de clorofícies, hifes fúngiques i

fragments d'Ulothrix rorida.

De la resta d'observacions fetes a diferents localitats com, per

exemple, a la L-6 i L-21, tenim recopilades, entre altres, les següents
dades:

Líquens
Consideram com a pioneres les espècies: Rinodina gennarii, Calopla

ca murorum, Candelariella oleaginescens, Lecanora dispersa, L. albescens

Xanthoria aureola.

Briòfites

Les dues molses que primer colonitzen aquets indrets son Tortula

muralis i Bryum sp.

Espermatòfites
Entre les fanerògames actuen clarament com a plantes pioneres: Se

dum sediforme, Sonchus tenerrimus, Umbilicus rupestris, Senecio vulgaris,
Cymbalaria muralis, Sagina apetala, Parietaria diffusa, Sysimbrium irio,
etc.
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4.3. DISCUssIO

4.3.1. Bacteris

El seu estudi, limitat a bacteris fixadors de nitrogen i bacteris

nitrificants, ens va interessar no tant des del punt de vista taxonòmic

com des del caire de la seva participació a la dinàmica dels composts ni

trogenats en els llocs de mostreig.
Pareix clara la participació dels bacteris nitrificants en el pro

cés d'oxidació de l'amoni procedent de la pluja una vegada que queda en

contacte amb l'aiguavés. Com ja hem apuntat en 1 lapartat 3.6.2.6., els

valors obtinguts confirmen aquest fet, de tal manera que mentre l'aigua
de pluja presenta les concentracions mitjanes d'amoni més altes, els ni

trits i nitrats sempre són considerablement més abundants en 1 'aigua de

l'aiguavés.
Mitjançant els bacteris fixadors de nitrogen, intentam explicar les

pujades en els valors dels composts nitrogenats a les aigües de l'aigua
vés, després d'unes hores d'interrupció entre pluja i pluja, quan pareix

que serien d'esperar valors més baixos dels qui es registren.
De tots modes, creim que seria una simplificació explicar aquests

fets només a trevés de 1 'activitat bacteriana; la presencia d'altres or

ganismes, com cianofícies, algues, fongs, líquens, etc., aportant produ�
tes procedents dels seus complexos metabolismes, la interacció entre

ells i la seva posterior descomposició, així com possibles processos

d'oxidació de l'amoni per acció química o fotoquímica (MARGALEF, 1974),
ens donaria una visió més pròxima a la realitat.

Respecte al valor aparentment massa alt trobat per als fixadors de

nitrogen, volem assenyalar que segons JACKSON & RAW (1974) s'han locali!
zat a vegades gran nombre d'Azotobacter en els deserts i sòls arenosos

de les dunes, a la zona de les arrels de les plantes.

A pesar del reduït mostreig, de la poca riquesa de les mostres -en

cara que mitjançant cultius es trobarien més espècies- i d'un predomini
quasi bé absolut d'Ulothrix rorida, creim que el seu estudi ha resultat

prou interessant tant des del punt de vista taxonòmic com pel paper que

desenvolupen aquestsorganismes dins 1 'hàbitat estudiat.

A la taula 43 resumim les espècies de cianofícies i algues que tro-
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bàrem en els tres substrats estudiats de la L-21.

Cianofícies

Oligosòl Teula Morter

Gloeocapsa sp. X X

Chroococcus minutus X X

Microcystis viridis X X X

Microcystis sp. X

Chlorococcum sp. X X X

Chlorella aff. luteoviridis X

Ulothrix rorida X X

Algues

Taula 43.- Cianofícies

substrats estudiats.

algues presents en els tres

Les cianofícies que localitzàrem a la mostra de morter, juntament
amb fongs, serien les responsables de bona part de la meteorització bio

lògica d'aquest material de construcció, com ja hem comentat a l'apar
tat 3.4.

La presència, si bé escassa, de Gloeocapsa sp. a les mostres de

teula i morter i el fet que actualment és considerat aquest gènere com

l'Azotobacter de les algues blaves (STEWART, 1974), tal volta indica la

seva participació a la dinàmica dels composts nitrogenats en aquests i�
drets. Per altra banda, i com cita MARGALEF (1974), no està fora de dub

te que les formes sense heterocists no puguin fixar nitrogen.
Les algues clorofícies catalogades són components comuns en els re

vestiments verds dels murs. En el nostre cas la particularitat més not�
ble és la gran abundància de 1 'alga filamentosa Ulothrix rorida, que p�
reix estar molt repartida per tota la ciutat. Per la seva abundància i

localització, creim que juga un paper important en la gènesi i desenvo

lupament de l'oligosòl que es forma en els reguerons i dins les canals

de zinc, ja sigui aportant matèria orgànica o donant estabilitat mitja�
çant 1 'aglomeració de les partícules minerals, com ja hem apuntat a

1 lapartat 3.5.8.

4.3.3. fo�g�
Totes les dades que tenim ens indiquen que la relació entre els

fongs descrits i els que habiten els llocs de mostreig és molt baixa.
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Aixó es deu al fet que un estudi mínimament complet, a causa de la seva

complexitat taxonòmica, ja suposaria per ell mateix el tema d1un tre

ball que excediria les possibilitats i motius del present.
El fet d1haber dedicat 1 latenció sols als fongs que fructifiquen

damunt fusta en descomposició -STRASBURGER (1974) cita que el color gris
de la fusta de construcció quan es deixa a llaire lliure �s produit per

basidiomicets-, nom�s-ens permet ressenyar el fet i ampliar així la llis

ta d10rganismes vegetals trobats en aquest hàbitat.

tS interessant recordar que aquests organismes sempre slhan trobat

a la part de la fusta en contacte amb el trespolo les teules, on es con

serva m�s temps llhumitat i no hi arriba pràcticament la llum. Això su

posa la descripció d1un altre microambient que ens ajuda a caracteritzar

el medi estudiat i li dóna una complexitat m�s alta de la prevista.
Possiblement m�s inter�s per la seva participació a la dinàmica

global tenen tant els fongs que viven a lloligosòl que es forma en

aquests indrets, per la seva funció de descomposadors i millorament de

1 lestructura del sòl, com els que formen part, junt amb les algues ja

anomenades, del recobriment del morter a certs llocs i que participa
rien en la degracació del mateix. Això ho confirma el que a una prepara

ció en làmina fina d1aquest material slhagin vist grans calcaris amb

perforacions d10rigen fúngic.
De les observacions realitzades tamb� podem deduir que aquests or

ganismes són uns dels primers colonitzadors d1aquests indrets.

4.3.4. hí�u�n�
L10bservació del poblament liquènic_de la barana del terrat de ca

nostra, que forma part de la L-21, va esser una de les causes de llini

ci d1aquest treball. La seva exuberància, referida m�s a la quantitat i

percentatge de recobriment que a la morfologia tal. lina, va possibilitar
un inter�s creixent que creim ha suposat la catalogació d1almanco la

gran majoria d1espècies existents a les localitats mostretjades, que,

per altra banda, són una mostra prou significativa per tota la ciutat.

A part d1un parell d1exemplars que fins ara no slhan pogut determl
nar, la catalogació de 51 espècies, amb índexs de presència molt varia

bles, �s ben significativa tant considerant les xifres que es donen per

als llocs àrids (LLIMONA, 1981) com tenint en compte el fet que llhàbi

tat �s urbà i per tant els organismes que 1 Ihabiten suporten un stress

adicional.



182

4.3.4.J. fo�olo�i� 1 �c�1�g2a_
Les 51 espècies catalogades corresponen a 18 gèneres que a la vega

da pertanyen a 11 famílies; 50 espècies són de la Clase Ascolíquens i la

restant és de la Clase Hifolíquens.
El reduit nombre de treballs referents a la flora liquènica del no�

tre arxipèlag, ha permès que citem 28 espècies noves per a les Gimnèsies

i Pitiüses, 5 noves per a les Gimnèsies i 3 noves per a Mallorca. D'aque�
ta manera ampliam el coneixement d'un apartat de la nostra flora tan poc

conegut i, per tant, amb tantes possibilitats d'estudi.

La morfologia tal. lina predominant és clarament la de tipus crusta

ci amb un total de 46 espècies que suposen un 90% del conjunt, i sols 5

espècies, un 10%, són foliàcies, però amb la particularitat que, a part
de Xanthoria parietaria i � aureola que es poden considerar bastant fr�
qüents -sobretot la darrera (taula 47)-, incloem dins aquest darrer grup

a Cladonia sp. que és un liquen esquamulós i que, juntament amb Col lema

cf. tenax i Physcia cf. ascendens, solament tenen una freqüència de 1 i

un desenvolupament molt limitat que, fins i tot, ha dificultat la deter

minació específica. No siha catalogat cap liquen fruticulós.

A la taula 44 s'han ordenat els gèneres segons la seva riquesa en

especles, indicant també el percentatge que representen respecte del to

tal.

Gènere Nº espècies %

Caloplaca 9 18
Lecanora 8 16
Verrucaria 8 16
Lecania 4 8
Buellia 4 8
Candelariella 3 6
Aspicilia 2 4
Toninia 2 4
Xanthoria 2 4
Acarospora 1 2
Diploschistes 1 2
Staurothele 1 2
Rinodlna 1 2
Physcia 1 2
Placynthium 1 2
Coll ema 1 2
Cladonia 1 2
Lepraria 1 2

Taula 44.- Relació de
,

1 a seva riquesageneres segons en

espècies i tant per cent respecte del total.
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La proporció esmentada de 90:10:0, així com la llista de gèneres
abans citada, ens remet a les proporcions que dóna LLIMONA (1981) refe

rents a les zones àrides de la Península i als deserts del mon, que pr�
senten proporcions consemblants a les que nosaltres hem trobat en els

llocs de mostreig.
Alguns gèneres, com Verrucaria, son divergents pel que fa refèren

cia a les proporcions citades i això creim que confirma 1 'existència de

llocs ben concrets amb graus d'aridesa menys extrems.

Respecte als substrats observats, aquests queden resumits a la tau

la 45, on es pot veure com les formes o comportaments saxícoles dominen

clarament, essent la teula àrab i el morter els materials més colonit

tats. L'explicació d'aquest fet creim que es relaciona amb una neutra

lització més eficaç dels contaminants per part d'aquest substrats

(RIEUX, 1977).
La teula plana d'encaix o alacantina presenta un poblament liquè

nic molt baix en comparació a la teula àrab, que suposam es deu al fet

que aquest tipus de teula té una superfície molt llisa compacta en

comparació amb els altres materials -substrat (apartat 3.3.).
A la mateixa taula també queda ben patent des d'una certa predile�

ció per un tipus de substrat fins la quasi total indiferència. Aquesta
coincideix amb els líquens més freqüents i, per tant, més ben adaptats
i que millor resisteixen 1 'ambient urbà. Segons la bibliografia consul

tada aquests són: Lecanora albescens, � dispersa, Candelariella aurella

i Caloplaca citrina; nosaltres hi porem afegir per a la ciutat de Palma:

Verrucaria tectorum, Toninia aromatica, Lecanora urbana, Lecania spadi

cea, Candelariella oleaginescens, Caloplaca teicholyta, � callopisma,

� decipiens, Xanthoria aureola, Buellia lainea, � epipolia var. epipo
lia i Rinodina gennarii (Taula 47).

Si comparam la taula 45 amb la 46, taula on resumim les dades eco

lògiques que hem trobat a la bibliografia referents a les espècies cat�
logades, respecte als substrats hi ha una relació bastant alta, però a

uns pocs casos, com Staurothele catalepta, Toninia cervina i Caloplaca
interfulgens, mentre la bibliografia els dóna com a saxícoles, nosaltres

els hem localitzat damunt l'oligosòl (apartat 4.2.4.) que es forma a la

teula canal, presentant gruixes que en tot cas impossibiliten el conta�
te del tal. lus amb la teula i fins i tot permeten el creixement de terò

fits.

Hi ha un predomini clar de les espècies més o manco calcícoles, 27
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Taula 45.- Quadre resum dels diversos substrats i lí

quens que els colonitzen.

Mar: mar�s; Mor: morter; Teu: teula; Raj: rajola;
Fib: fibrociment; Fus: fusta; 051: oligosòl.
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Taula 46.- Característiques ecològiques dels líquens catalogats segons
la bibliografia consultada.

Sax: saxícola; Ter: Terrícola; Lig: lignícola; Cor: cortícola; Cac:

calcícola; Caf: calcífuga; Nit: nitròfila; Orn: ornitocopròfila; Con:

coniòfila; Xer: xeròfila; FH: fotòfila, heliòfila; Omb: ombròfila; Rprn:
roques pròximes a la mar; Hig: higròfila.
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espècies ho serien clarament mentre 11 tendrien un comportament indife

rent. Només unes poques espècies, com Diploschistes euganeus, Acarospo
ra umbilicata, Lecanora atra, � campestris i Rinodina gennarii, serien

calcífugues, coincidint quasi bé amb les espècies que sols hem trobat

damunt teula, que és el substrat més descalcificat dels comentats.

Aquestes són: Acarospora umbilicata, Lecanora atra i Rinodina gennarii,
les dues darreres citades per HLADUN (1982) com a acidòfiles.

Segons la bibliografia, 31 espècies són nitròfiles, 14 de les

quals ho són en gran manera. Les 21 espècies restants creim que presen

ten un cert grau de nitrofília a causa d'ocupar els mateixos hàbitats i

estar acompanyades per espècies considerades com a tals.

A les zones molt freqüentades per aus, com una barana de la L-21,
alineada N-S, molt visitada pels coloms, apareix una agrupació de lí

quens que actuen com a ornitocopròfils, on domina clarament Caloplaca
teicholyta, acompanyat de Verrucaria ochrostoma, Lecanora albescens,
Lecania subcaesia, Caloplaca callopisma, � decipiens i Buellia lainea.

Amb un recobriment de quasi el 100%, aquesta agrupació queda ben dife

renciada i fins i tot es pot veure una gradació respecte al poblament

liquènic que apareix a altres baranes pròximes, on els líquens que pre

dominen són Lecanora albescens, L. urbana, Candelariella oleaginescens
i Caloplaca callopisma.

El caràcter coniòfil va pràcticament lligat al de nitròfil, i tam

bé estaria més estès del que fan pensar les dades trobades a la biblio

grafia. El mateix podríem dir de caràcters com xeròfit i fotòfit que

més o manco podem aplicar a quasi totes les espècies catalogades. Un p�
tit nombre d'espècies com: Verrucaria tectorum, Cladonia sp., Lecanora

campestris, � sienae, Candelariella xanthostigma, Physcia cf. ascen

dens i Lepraria crassissima, es comporten com a més o menys heliòfobes

o esciòfiles.

Pel que fa al caràcter marítim de certs líquens, com Caloplaca �
terfulgens, o al caràcter hidròfil d'altres, no tenim dades suficients

que ens permetin confirmar aquests fets, ja que fins ara, per exemple,
no hem observat cap tipus de zonació prou significativa entre el pobla
ment liquènic de les localitats més pròximes a la costa i les de 1 linte

rior del nicli urbà. La causa pensam que, entre altres, pot esser la

gran irregularitat dels llocs de mostreig i la diversitat d'orientacions

que això suposa i que faria precís un mètode que només tengués en compte
1 'estudi d'aquest fet; o tal volta 1 'àrea d'estudi no és prou ampla per
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adonar-se d'una possible seqüència a causa de la influència marina.

La distribució de líquens segons les localitats mostrejades queda
resumida a la taula 47, on també hem reflectit les freqüències.

La gran variació que s'observa en relació al nombre d'espècies per

localitat, una vegada que pareix descartada la influència marina, l'hau

ríem de cercar en un grup de factors, com són:

a) Les localitats mostrejades no són comparables des del punt de vis

ta del tamany, com queda patent a 1 lapartat 3. l.

b) Diferències en el nombre de visites realitzades a cada localitat.

Així, mentre totes les localitats han estat visitades almanco en

dues ocasions, la L-2l fou visitada diàriament durant un any i mig a

causa del registre de temperatures, endemés de moltes altres vegades

per a la recollida de mostres d'aigua, etc. Aquest fet és, amb tota se

guretat, un factor important per explicar les diferències en el nombre

d'espècies de la L-2l respecte a les demés localitats, però mentre una

major freqüència en les visites segurament hagués prodult uns resultats

similars per a les localitats l, 2, 5, 22 i 23, no creim que hagués pa

ssat alguna cosa similar per a un grup de localitats, com la 9 i la 11,

que han donat valors molt baixos i sense possibilitats d'augmentar gai
re el nombre d'espècies.
c) Diversitat en els materials de construcció, que ja hem comentat en

1 lapartat 3.3. Així, els diferents tipus de teules presenten poblaments
liquènics diferents tant qualitativament com quantitativament.

d) Gran irregularitat de formes i orientacions de les superfícies-sub2
trat, que donen lloc a multitud de microclimes mal coneguts, i que fa

que les localitats siguin difícilment comparables.

e) Possible efecte de la contaminació atmosfèrica o la influència dial

tres factors, com diferències en l'arribada de nutrients, que fins ara

no hem detectat.

Com es pot veure a la taula 47, les freqüències d'aparició per a

les diferents espècies és, com ja hem comentat, molt variable. De les 51

espècies catalogades, almanco una vintena es poden considerar rares o

mal adaptades; les espècies restants es troben ben adaptades, amb la pa�
ticularitat, digna de menció pel que fa referència a la caracterització

del medi, que la majoria o son nitrófiles o molt nitròfiles.

Encara que l'estudi de la contaminació atmosfèrica no es va plante
jar com una finalitat d'aquest treball, el fet que totes les localitats

siguin típicament urbanes, 1 'important poblament liquènic catalogat i la
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cada vegada més numerosa bibliografia sobre la utilització de les crip

tògames, i en particular dels líquens, com a indicadors de la pol.lució
atmosfèrica, fan necessari almanco un comentari al respecte.

La gran majoria de treballs que relacionen líquens i contaminació

s'han fet emprant espècies epífites, que són més sensibles als efectes

de la pol. lució, en comparació a les espècies saxícoles i terrícoles que

es comporten com a relativament més toxitolerants, també anomenades pa

leotolerants (OtRUELLE, 1978), a causa de les propietats químiques
d'aquests substrats, el seu pH, el seu poder tampó, etc. (RIEUX, 1977).

Seria necessària, per tant, la realització d'un estudi que contem

plàs el poblament liquènic dels arbres de ciutat, el que suposaria la

primera diagnosi de 1 'atmosfera ciutadana, ja que com citen AGUILÚ et

alter (1982), no es tenen dades de medicions de monòxid de carbó, anhí

drid sulfurós, òxids de nitrogen o composts orgànics de plom en els ca

rrers de Palma.

A partir de les espècies catalogades per nosaltres damunt teula i

morter, i en particular les que hem trobat damunt fusta, com Lecanora

sienae, Candelariella xanthostigma, Xanthoria parietina i Physcia cf.

ascendens, espècies considerades per diferents autors com semisensibles

damunt arbres (OtRUELLE, 1978; RODA, 1979), i d'unes poques observa

cions del poblament epífit, podem aventurar, per comparació amb difere�
tes escales biològiques (OtRUELLE, 1978), que la pol. lució atmosfèrica

mitjana anual per Palma respecte a 1 'anhídrid sulfurós estaria entre 60

i 90 j-lg 1m3•
tS convenient apuntar que la majoria d'aquests treballs són difí

cilment extrapolables, perquè estan realitzats a països més septentrio
nals i, per tant, amb graus d'humitat- que afavoreixen el desenvolupa
ment de la vegetació epífita, cosa que no ocorre en el nostre clima, so

bretot dins el casc urbà.

4.3.4.2. fi!o�o�iQ1Qgla_
Els inventaris realitzats no ens permeten conèixer dades referents

al recobriment, coeficient d'homogeneïtat, coeficient genèric, etc., i

això impossibilita un estudi prou exacte de les comunitats liquèniques
dels llocs de mostreig. Per altra banda, creim tenir informació suficient,
almanco, per fer un comentari aproximatiu, aclarint d'entrada que les

observacions realitzades ens han donat, en moltes ocasions, l'aparença
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que les possibles comunitats es troben empobrides i fragmentades.
Damunt teula estaria representada 1 'aliança Caloplacion decipien

tis (Klem. 1955) amb Caloplaca decipiens i Xanthoria aureola com a espl
cies característiques; i possiblement la comunitat ruderal Caloplacetum
murorum (Dr. 1925) Kaiser 1926, que cita KLEMENT (1965) a la ciutat

d'Ervissa, per 1 'abundància de Caloplaca murorum i Lecanora albescens

ademés de Lecania erysibe, Lecanora dispersa, Candelariella aurella i

Caloplaca citrina.

Tal volta també es pogués parlar de 1 'aliança Lecanorion dispersae
Laundon 1967, que a 1 'escala biològica de GILBERT (DtRUELLE, 1978) esta

situada com a la més resistent a la pol. lució atmosfèrica, vivint damunt

vells terrats de fibrociment o parets calcàries.

4.3.5. Briòfites

Com ja hem citat a 1 'apartat 4.2.5., les molses foren 1 'únic grup

de les briòfites que trobàrem a les localitats mostrejades. Aquests ve

getals que sempre es relacionen amb els ambients humits també colonit

zen llocs secs, gràcies que en segons quin casos -molses xeròfites- po

sseeixen gran resistència a la desecació i han tornat d'una manera se

cundària al sistema de vida poiquilohidre, més propi d'algues, fongs i

líquens (WALTER, 1976).

4.3.5. l. fo�olo�i� l �cQ1Qgla_
S'han catalogat 13 espècies repartides en 8 generes que pertanyen

a 5 famílies.

Es cita per segona vegada 1 'espècie Grimnia crinita, fins ara sols

citada en el Port d'Andratx per KOPPE (VIVES, 1976).
Totes les espècies menys una són acrocàrpiques.
Generalitzant, es tracta de molses comunes, poc exigents, xeròfiles,

fotòfiles i més o manco nitròfiles.

En comparació amb la flora liquènica resulta un nombre d'espècies
reduit, si bé la seva presència es pot considerar com a freqUent a to

tes les localitats visitades, qualque vegada formant gespes de tamany
considerable.

A la taula 48 es pot veure com les dues molses més freqUents, amb

molta diferència, són Tortula muralis i Bryum sp., seguides per Trichos-
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tomum brachydontium, Funaria hygrometrica i Bryum torquescens. Aquesta

divergència tan notable ens indica 1 'alt grau d'adaptació de les dues es

pècies esmentades en aquest medi, almenys en aparença, tan hostil.

A la mateixa taula resumim el nombre d'espècies per localitat que,

amb 1 'excepció de la L-21, és baix. La peculiaritat d'aquesta localitat

s'explica mitjançant els factors apuntats a 1 'apartat 4.3.4.1., sobretot

a causa de 1 'altra freqüència en les visites, que va fer possible un mos

treig quasi bé exhaustiu.

La relació molsa-substrat observada queda resumida a la taula 49,
on és ben patent la predilecció pel substrat format per acumulacions més

o menys importants de sòl, que hem anomenat oligosòl (apartat 3.5.).
El morter sol esser el substrat que més ràpidament presenta una ma

jor o menor alteració, la qual cosa facilita que sigui fàcilment colonit

zat, sobretot per Tortula muralis.

El marès i la teula només solen quedar colonitzats a les zones més

ombrívoles. La rajola i la fusta sols en comptades ocasions actuen com a

substrat i són més bé casos atípics en comparació amb tota la resta.

La taula 50 arreplega les característiques ecològiques que hem tro

bat a la bibliografia. Respecte al substrat, apareix una tendència cap a

textures compactes, però segurament les condicions de sequedat dels llocs

de mostreig impossibiliten la colonització, a no esser a les zones més

humides.

El caràcter calcícola de la majoria d'espècies ajuda a la configur�
ció del medi, confirmant la informació procedent d'altres apartats.

Les espècies xeròfiles, o almanco meso-xeròfiles, creim que són més

abundants que les que assenyala la bibliografia. El mateix podem dir re

ferent a la heliofília o fotofília. Sols una espècie, Rhynchostegiella
curviseta, és considerada esciòfila i meso-higròfila, el qual es corres

pon amb la seva localització dins un mompeller i, per tant, en unes condi

cions que 1 'aparten bastant de totes les altres molses catalogades.
Un cert grau de nitrofília creim que també es pot generalitzar per

a totes les espècies que hem trobat, encara que només estigui caracterit
zada com a tal Funaria hygrometrica.

L'absència d'hepàtiques en els llocs de mostreig confirma el que,

en general, aquests vegetals necessiten major grau d'humitat que les mol

ses i que el medi estudiat resulta massa sec per fer possible el seu de

senvolupament.
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Taula 49.- Quadre resum dels diversos substrats i molses

que els colonitzen.

Mor: morter; Mar: marès; Teu: teula; Raj: rajola; Osl:

oligosòl; Fus: fusta.
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Taula 50.- Característiques ecològiques de les molses cataloga
des segons la bibliografia consultada.

RPT: roca, paret, teulada; TA: Terra, arena; Cen: cendra; Cac:

calcícola; Xer: xeròfila; FH: fotòfila, heliòfila; Nit: nitròfi

la; Mar: marítima; Hig: higròfila; Esc: esciòfila.
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4.3.6. Cormòfites

4.3.6.1. Pteridòfites

Les 3 espècies catalogades corresponen a tres famílies diferents.

Aquest nombre tan baix confirma, com apunta STRASBURGER (1974), que

les falgueres, a diferència del que succeeix amb les espermatòfites, evi

ten els llocs urbanizats.

Igual com les molses, aquests vegetals prefereixen els ambients hu

mits, però també com aquelles, tenen representants en els llocs més

secs. De tots modes, la seva localització ens indica una major dependèn
cia de les falgueres catalogades respecte a 1 'aigua en comparació amb

les molses i un clar caràcter esciòfil (apartat 4.2.6. l)(taula 51).
Dues de les espècies Adiantum capillus-veneris i Polypodium austra

le estan considerades com a clarament calcícoles.

4.3.6.2. ISEe�m�t�flt�s_
Les angiospermes, que són el major de tots els grups del regne vege

tal, presenten una extraordinària riquesa de formes vitals i s'han estés

a quasi tots els biotops, de manera que predominen en la majoria de les

comunitats vegetals terrestres. Aquesta cita de STRASBURGER (1974) es co�
firma amb la vegetació dels llocs de mostreig, tant pel nombre d'espècies
catalogades, superior a tots els altres grups junts, com per la peculiarl
tat de 1 'hàbitat que ocupen.

4.3.6.2.1. fO!OlO�i� 1 �c�l�gla_
S'han inventariat 82 espècies corresponents a 30 famílies, 77 d'aque�

tes espècies es trobaren a les localitats mostrejades (taula 52) i les 5

restants a altres llocs ja citats en el catàleg florístic (apartat
4.2.6.2.).

A la taula 52 on resumim el nombre d'espècies per localitat, torna a

aparèixer la divergència respecte a la L-21 i 1 'alta desviació entre unes

localitats i les altres en referència al nombre d'espècies. Tant 1 Iun com

1 'altre 1 'explicam mitjançant els factors assenyalats a 1 lapartat 4.3.4. l.

A la mateixa taula apuntam les freqüències per a les diferents espè
cies, destacant, tot d'una, les de Sedum sediforme i Sonchus tenerrimus,
molt per damunt de la resta. tS ben patent que això indica un alt grau

d'adaptació al medi, que es fa més evident per a la primera espècie, ja
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Localitats

Adiantum capillus-veneris
Ceterach officinarum

Polypodium australe

5 18 19 Freqüències

1:1:1.1 1 i 1

Taula 510- Distribució de les falgueres catalogades
freqüències.
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Loca I itats 1 Z 3 � 5 6 7 8 91011121314 IS 1ó il 18 19 20 2122 23 24252627282930 FreoüencièC,
Ficus carica I l. le I I I
UnlcaOLiDla f. typica • I I .1 I I I 1.1
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Parietaria TüSífai1ica .: l. ,e I e .1 I I I i.1
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Ama ran t u S c r u e n t u s " àr , p a t u I u s I-TI-t-j--,¡-t-t--t--t--t--i--t-j-jl-jl-+-r-t--t--t--i-e-=-+I-+-jl-r-+-+-+-++--I
Amarantus g;::¡;:ecmns el I I I

Carpobrotus edulis ¡-�I-r-;--+-+-+-+-+-+-j-j--�I-;-I.�I-;--;--+-+-+-+-+-+-jI-j�I-�1-;--;--+�
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�a med i a I lel
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Po Ijcarpon tetraphyl um ' I e, el
Capparis' spinosa el I I I
�uiiïli'lOvar. leiocarpum .1 • e le le
Sjslmbnum erysimoides I I
Dlplotax1X erucoides I I I I I
Brasslca s a t rv a I I I I I
Reseda al� I I I
Crassulalycopodioides I I • I
Crassula obllqua I
1JiilliTTíCüs --;:¡jp€Sfr i s
Aeonium arboreum
Seoum se�
Sedum cf, a 1 bum
Kdiañchoe aaTgremont i ana
Kalanchoe CT. lax1Tlora

:\ledlc190 polymorfa
Irlfo lum cf, micranthum
Oxalls CT. corniculata
Erodlum malacoldes

PeTdi'9Onlum hortorum
Euphorbla peplus
Lavatera cretica
OiJüiiTíam�ys var, albispina
Opuntla sp.
AUStrOeylindropuntia subulata
Chamaecereus sllvestr�l�l----
Ammi visnaga
DaucuscaroTa

�I is arvensis 'lar. caerulea
Ner iurn ole�
�e�osa
Hyoscyamus�
Solanum nlgíumNiCOfídna 9 auca

Cjmbalana muralis
Valllantia muralls
Campanula e�
Trache llumcaeruleum
Aster squamatus
Conyza bonariensis

Phdgñalon saxatlle
Dlttnchla�
Seneclo vulgarrs-
K lein i a arTiCUlata
Carduus tenulflorus
HYPOChOeris achyrophorus
Sonchus tenerrlmus
Sonchus oleraceus
NOfhOSCordum inodorum
Asparagus a Ib-u-s-----
Asparagus SPrêñgeri
Gasterrla verrucosa

Chlorophytum sp,
ïradescantla sp.
Lo llum ct. rigidum
Desmazeria�
Poa annua ssp. exilis
Laiiia i'Ci<la a u r ea---
3romus naldus ssp. maximus
Hordeum murlnum

Avena sterTTTS"
LOPhOchloa cristata
Plptatherum �m

I
I l.

l. I

e

•

el·

I

e e

, l·

,e

•

I e I
• e

elel •••• 1•••• 1. •

• e •• 1

• • • •

• I I I
• •

! I I

I I I

I I

I

I •

i I e

I I
.' ... • • •

i I i

I

I .1 •

• I
I 1.1

•

I .1

e

e ¡.

• I

i.

I I

• •

,.1
·1 I

I

.i

I I •

I I I I I •

I

I I I

I
I

I
I

• •

• • l·

• I I I l.

• !.

•

I ¡.I
I I
• I !

• • •

• I i
•

• I I

I I •

I I

•
I I

.1
•

I

• •

i

'. .

• ••

,.
l.
I

•

•

•

• •

•

•

•

., I

I I l· • •

e

•

• ¡. •

Taula 52.- Distribució de les angiospermes catalogades segons les localitats

i freqüències.
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que aquesta és una planta vivaç i actua com a tal en el medi estudiat,

gràcies a les seves característiques xeromòrfiques que minimitzen la

pèrdua d'aigua per evaporació (SUTCLlFFE, 1979). Això li permet també

esser un dels primers colonitzadors d'aquests indrets.

Comportaments i característiques similars presenten els altres gè
neres de família de les Crassulàcies, que en total són 11 espècies cat�
logades. Un comentari a part mereixen Umbilicus rupestris, que sembla

tenir preferències per les localitats més allunyades de la cQsta -així

a la L-28 hi trobàrem 30 exemplars-, i Kalanchoe daigremontiana, que,

essent una planta introduïda, arriba a desplaçar Sedum sediforme, for

mant, a vegades, masses considerables.

Respecte a Sonchus tenerrimus, considerada com a biennal o vivaç,

presenta un comportament típicament de teròfit. Una freqüència també no

table dins la família de les Compostes, la primera en quant a nombre

d'espècies, és la del Senecio vulgaris, que té un dels cicles vitals

més ràpids i que és la primera planta en florir en aquest indrets. En

diverses ocasions, quan les condicions són extremes, es pot observar un

comportament que recorda el de les plantes ombròfites.

La família de les Urticàcies queda ben representada i les dues prl
meres espècies, Urtica dubia f. typica i Parietaria diffusa, tenen una

significació especial respecte a la caracterització del medi pel seu r�
conegut caràcter nitròfil. Parietaria lusitanica presenta una freqüèn
cia notable, ja que no sembla coincidir amb les característiques xerofi
tiques del medi estudiat. Com ja hem apuntat, és una planta molt més l�
calitzada que 1 'espècie anterior. BlANOR ja 1 'havia citada a Palma, se

gons apunta BONAFt (1978).
D'entre les Cariofilàcies Stellaria media var. apetala i Sagina

apetala ssp. apetala són les més clarament nitròfiles; aquesta darrera

juntament amb Polycarpon tetraphyllum estan ben adaptades a 1 'eixut,
mentre la resta prefereix llocs més humits i ombrívols.

El representant més freqüent de les Crucíferes és Sysimbrium irio

var. leiocarpum, planta ben adaptada en els llocs de mostreig i que en

condicions d'eixut té capacitat per a florir i fructificar quan el seu

desenvolupament és encara molt esquefit.
Erodium malacoides és un teròfit bastant abundant, que pot créixer

formant masses considerables i que és interessant ressenyar pel seu ca

ràcter ruderal i, per tant, més o manco nitròfil. rs curiosa la fre

qüència en què apareix Pelargonium hortorum, i seria molt més alta si
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trobàs sòls més profunds, ja que germina amb molta facilitat.

Com és natural, les Cactàcies presenten bons graus d'adaptació
desenvolupament, ja que el medi les afavoreix.

L'aparició d'Ammi visnaga i Nerium oleander, dues plantes mes bé

excepcionals per a aquest medi, indica 1 'amplitud existent en el movi

ment de llavors, així com la potencialitat de 1 'hàbitat estudiat, sobr�
tot referent al segon cas pel seu caràcter de subespontània respecte a

Mallorca.

De les Solanàcies la mes interessant és Hyoscyamus albus per la s�
va freqüència i distribució de difícil aclariment. Juntament amb Sola

num nigrum són dues espècies clarament nitròfiles.

La freqüència de Cymbalaria muralis no reflecteix adequadament la

seva abundància a la ciutat. El seu comportament fisiognòmic és, en ge

neral, de teròfit, molt rarament és perenne.

A pesar de la seva freqüència, mínima en tots els casos, és alman

co interessant la presència de 5 espècies de la família de les Lilià

cies, la majoria camèfits i ben adaptades als llocs àrids.

Un altre grup amb numerosos representants, encara que amb freqüèn
cies baixes, és la família de les Gramínies. Bromus rigidus ssp. maxi

mus i Piptatherum miliaceum són les més abundants, especialment la derr�
ra que presenta dos comportaments fisiognòmics diferents, segon les po

sibilitats que troba a cada localitat. Mentre que té un desenvolupament
complet quan creix a encletxes i possiblement actua com a hemicriptòfit,
a altres localitats, com a la L-2l, actua com a teròfit fins i tot no

arriba a completar el seu cicle vital.

Per acabar de configurar el tipus de vegetació que pobla els llocs

de mostreig, és interessant ressenyar les següents plantes també catal�
gades: Chemopodium murale, Reseda alba, Euphorbia peplus, Daucus carota

i Anagallis arvensis, pel seu caràcter clarament ruderal. Capparis spi

�, Micromeria nervosa, Vaillantia muralis i Campanula erinus, comuns

en els llocs pedregosos àrids, pels voltants de ciutat i a les seves mu

rades, i Trachelium caeruleum a llocs més humits com a la via del tren

de Sóller, etc. (BONAFt, 1978).
A la taula 53 exposam les formes vitals, segons el sistema de RAU�

KIAER (HUGUET DEL VILLAR, 1929; BRAUN-BLANQUET, 1979), de les espermat�
fites catalogades, però com aquestes són de qualque manera reflex de

les condicions ambientals (BRAUN-BLANQUET, 1979), hem cregut més clari

ficador emprar les formes vitals observades, que en segons quins casos
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Taula 53.- Formes vitals observades en els llocs de

mostreig.
NPh: Nanofaneròfits; Ch: Camèfits; H: Hemicriptò
fits; G: Geòfits; Th: Teròfits.
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no es corresponen amb el que podríem suposar el seu comportament normal.

Ressalta tot d1una el notable nombre de teròfits, també és impor
tant el nombre de camèfits ja a molta distància queda la resta de for

mes vitals presents.

L1espectre de formes vitals de les 77 espècies catalogades és:

Teròfits

Camèfits

64%

30%

Nanofaneròfits ••.••.••• 4%

Hemicriptòfits ••••••••• 1%

Geòfi ts •••••••••••••••• 1%

Aquests valors concorden bastant bé amb els espectres que dóna

BRAUN-BLANQUET (1979) per als països càlids i secs, a on no són poques

les associacions que es composen totalment o en gran part per teròfits.
La L-21 és un bon exemple d1aquest fet.

4.3.6.2.2. [i!o�o�i�l�gla_
La peculiar distribució d1aquest vegetals dins cada localitat no

va fer possible, d1una forma generalitzada, obtenir inventaris a on es

tenguessin en compte caràcteres com els d1abundància-dominància, socia

bilitat, etc., necessaris per a la caracterització precisa d1una comuni

tat.

De tots modes les dades arreplegades ens permeten assegurar que la

vegetació dels llocs de mostreig forma part de les agrupacions que es

denominen rudero-segetals i que es caracteritzen per una gran variabili
tat florística amb abundància de teròfits; tant aquests com els camèfits

presents tenen un caràcter marcadament nitròfil.

Aquestes comunitats nitròfiles es veuen afavorides per llaridesa

del clima, ja que slevita, en gran manera, el lavatge dels nitrats, tan

solubles (BOLaS et MOLINIER, 1958; BRAUN-BLANQUET, 1979).
Concretant un poc més, aquesta vegetació pertany a la classe Cheno

podietea (Br.-Bl., 1951) i dins d1aquesta a 1 lassociació hipernitròfila
Chenopodietum muralis Br.-Bl. (1931) 1936 amb Sisymbrium iria, Conyza

bonariensis, Chenopodium murale, Hordeum murinum, Piptatherum miliaceum

Aster squamatus, Poa annua ssp. exilis, Senecio vulgaris, etc.

En tot cas, convé aclarir que aquesta associació es presenta de for
ma molt fragmentada i empobrida, com a conseqüència de les condicions ex
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tremes de 1 'hàbitat que ocupa.

Possiblement també podem considerar la presència de l'associacio

Parietarietum diffusae, que BRAUN-BLANQUET (1979) cita a les parets dels

carrers de Montpeller i que es caracteritza per les espècies Parietaria

diffusa, Cymba1aria muralis, Umbilicus rupestris, etc.

La catalogació d'altres espècies, com, per exemple, Asparagus albus

i Micromeria nervosa, indica la influència de comunitats ben represent�
des en els voltants de Palma, com serien Oleo-Ceratonion Rosmarino-Eri

cion respectivament, per a les dues espècies citades.

4.3.7. Diversitat
------

Com es pot veure a 1 'apartat 4.2.7., els valors de diversitat obti�
guts són baixos o molt baixos, com és d'esperar en comunitats pioneres o

inestables. Aquest fet també es confirma amb la presència d'una espècie,
Saaina apetala, clarament dominant, per a continuació presentar-se una

disminució molt ràpida en el nombre d'individus de les restants espècies
(MARGALEF, 1974).

En la majoria d'ocasions les mostres de cada regueró foren petites,
alguna vegada molt petites� i no hagués tengut cap sentit cercar la seva

diversitat si no fos amb la intenció de diferenciar uns reguerons dels

altres, per intentar reflectir el desigual comportament observat de la

vegetació segons la seva situació dins 1 'aiguavés.
En el gràfic de la figura 39, el primer que s'adverteix és 1 'evi

dent relació entre la diversitat i els reguerons a on s'acumula oligosòl
suficient per a fer possible l'existència d'angiospermes, i que coinci

deixen amb els que estan situats més pròxims a les parets que limiten

l'aiguavés (apartat 3.5.8.).
Més interessant és assenyalar el fet que mentre la vegetació orien

tada al N presenta uns valors de diversitat més o menys consemblants, la

de 1 'altre extrem de 1 'aiguavés, que està orientada al S, dona uns va

lors molt divergents tant d'un any per 1 'altre com a dins el mateix any.

Si a més tenim en compte les diferències en quant al nombre d'espècies
catalogades per regueró i els microambients existents (apartat 3.2.),
creim poder afirmar que els reguerons 1 i 2 representen una zona de major
estabilitat que la dels reguerons 37 fins a 44.

Amb l'arribada de 1 'estiu, època d'eixut, i a causa que la vegetació
dels llocs de mostreig, i en particular la d'aquest aiguavés de la L-21,
està formada bàsicament per teròfits, els valors de la diversitat s'anu1.
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len fins a 1 larribada de la tardor en què comença, altra volta, el cicle

vital d1aquests vegetals.
A partir dels inventaris realitzats a les altres localitats de

llobservació directa,es pot deduir que els valors d1aquest índex a les

mateixes serien més o manco consemblants als que hem calculat per a la

L-21, que juntament amb les localitats l, 3, 13, 18, 25 i 26 foren les

de major complexitat de totps les mostrejades. Per altra banda, a les lo

calitats més inestables, com les nombre 4, 8, 9, 22, 28 i 30, i a les

més recents, com la nombre 6, la diversitat és zero o quasi, ja sigui
per llabsencia de vegetals superiors o per llaparició d'una o molt po

ques espècies. Podem convenir, per tant, que en aquest medi la diversi

tat també tendeix a augmentar en el curs de la successió (MARGALEF,
1974).

4.3.8. Cobertura

El mètode que empràrem per a la determinació d1aquest paràmetre
creim que ha possibilitat uns valors de cobertura prou detallats, que

permeten tota una sèrie de consideracions d1interés per a conèixer desde

la cobertura en si, la massa vegetal en relació amb la quantitat dlolig�
sòl, fins la relació entre cobertura i pluviometria.

A les figures 40, 41, 42 i 43 es resumeixen els valors de cobertura

obtinguts, relacionant-los amb el volum d1oligosòl calculat per a cada

una de les setze posicions per als reguerons 1 i 2, que passam seguid�
ment a comentar.

El primer que slobserva és que els valors de cobertura més alts i,

per tant, les masses de vegetació més importants, es troben pròxims al

final del regueró. Això suposa, com es pot veure a les figures 40,41,
42 i 43, antes citades, una relació immediata amb les quantitats d1oli

gosòl, de tal manera que a major quantitat d1oligosòl major cobertura.

Aquest fet és extrapolable a altres localitats que presentin teulades de

teula àrab, com, per exemple, les localitats 16 i 25.

Els valors d1aquest paràmetre per al mes de desembre varen esser en

un grapat d1ocasions més elevats que en el mes de març, quan la vegeta
ció ha arribat al màxim desenvolupament. Creim que aquest fet slexplica
al tenir en compte que la primera apreciació coincideix amb 1 lèpoca de

màxima pluviometria, el qual dóna lloc a una germinació explosiva; men

tre que la segona correspon ja a una fase on la competència per lloligo
sòl i la baixada en la pluviometria han reduït considerablement el nom-
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1980

Dies de pluja Pluja en mm.

S 9 53,4
O 18 142,5
N 9 31 ,7
D 7 42,6
G 13 59,2
F 9 22,7
M 8 19,1
A 14 56,7
M 12 64, 1

J 8 9,9
LX 501,9

-

50,2 an 35,5= X = =

1979

Taula 54.- Pluviometria del període que com

pren des de setembre de 1979 a juny de 1980,
ambdós inclosos.

Dies de pluja Pluja en mm.

1980 S 5 11 , 1

O 8 23, 1

N 12 73,9
D 11 39, 1

1981 G 8 37,4
F 9 30,8
M 6 4,4
A 19 151 ,7
M 8 4,2
J 4 11 ,4

LX = 387,1 x = 38,7 O'n 42,6

Taula 55.- Pluviometria del període que com

pren des de setembre de 1980 a juny de 1981 ,

ambdós inclosos.



209

bre de peus i el major desenvolupament dels que queden no basta per a

contrarestar aquest succés. La relació entre plantes germinades i les

que més tard floreixen (taula 32) creim que es prou significativa.
A la resta de casos els valors de la cobertura, d'una apreciació

respecte a l'altra, o són consemblants o als de la segona són superiors,
com pareix que hauria d'esser normalment.

Un altre esdeveniment remarcable és la notable diferència entre els

valors de cobertura dels reguerons 1 i 2, però basta observar els dife

rents valors d'oligosòl cubicat en cada cas, per quedar suficientment

clarificat el fenomen.

Un succés ben notable és la baixada que s'observa en els valors de

cobertura per al segon cicle, 1980-81, en comparació del primer. Aix�

no obstant, si tenim en compte la pluviometria d'ambdós períodes (taules
54 i 55), trobam que la mitjana i el total de litres són significativa
ment superiors per al primer, mentre que la desviació típica és més alta

en el segon cas. Tot plegat significa que endemés de menys pluja, aques

ta es va repetir d'una forma més irregular durant el segon cicle i, com

cita BRAUN-BLANQUET (1979), una mateixa superfície presenta grans dife

rències en els valors de cobertura segons que 1 lany hagi estat humit o

sec i S290ns la distribució de les plujes anuals, fet que resulta encara

més important, per al caràcter general i la periodicitat de la vegetació,
que la quantitat absoluta de pluja, sobretot en zones d'estepes o de

serts.

Els valors de cobertura s'anul.len a partir de juny, ja que la veg�
tació d'aquests reguerons està formada per teròfits o per vegetals que

es comporten com a tals. A altres localitats, com, per exemple, les nom

bre 18 i 25, on es presenten camèfits, els valors de cobertura baixen de

forma notable però no s'anul. len en cap cas.

4.3.9. Iolo�i!z�cló_i_dlsEe!sió_
El fet que 1 'habitació urbana suposa 1 'acumulació de materials de

construcció de consistència rocosa i que les edificacions es troben for

mant grups isolats uns dels altres, ens permet establir una certa rela

ció amb els processos de colonització de superfícies rocoses de nova

creació, directament relacionats, per altra banda, amb la dispersió de

les diàspores.
Totes les observacions realitzades confirmen que els primers colo

nitzadors són, molt probablement, les cianofícies, que, juntament amb
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hifes fúngiques, formen una pàtina negrenca desenvolupada més aviat a

les teules canal, que són sempre les que conserven més temps la humitat.

Casos consemblants estan descrits com a inici d'una litosèrie (POLUNIN,
1967; BRAUN-BLANQUET, 1979).

Quan les teules àrabs son encallades la colonització d'una teulada

es més ràpida, ja que la porositat del morter possibilita 1 'entrada de

molses, com Tortula muralis, i espermatòfites com Sedum sediforme.

La aparició dels primers tal. lus de liquen pot esser més o manco si

multània amb els altres vegetals citats, depenent, sobretot, del grau de

porositat del substrat i de la humitat del corresponent microambient.

Així, els materials més porosos, com el marès, i els situats a llocs més

ombrívols, són els que més aviat registren la seva presència, encara que

amb espècies diferents i a favor de les zones que reben més humitat. Per

altra banda, la teula àrab tipus "B", la teula plana d'encaix i la rajo
la de terra cuita són els materials que presenten un poblament liquènic
més baix i una seqüència més lenta, la qual cosa coincideix amb els mate

rials menys alcalins i manco porosos (apartat 3.3.).
ts almanco curiós el fet que segons quines espècies de líquens, com

Caloplaca callopisma i � teicholyta, arriben sempre amb una segona ton

gada i s'instal. len envaint la citada pàtina de cianofícies o els tal. lus

d'altres líquens preestablits.
Moltes altres espècies vegetals, però, sobretot, fanerògames, nece

ssiten per poder entrar en aquests indrets acumulacions d'oligosòl més o

menys importants, aprofitant en moltes ocasions les juntes o encletxes

dels diferents materials de construcció i donant lloc a petites agrupa

cions fisurícoles. Presenten aquest comportament espècies com: Ficus �
rica, Parietaria diffusa, Capparis spinosa, Sedum sediforme, Micromeria

nervosa, Hyoscyamus albus, Vaillantia muralis, campanula erinus, etc.

Aquesta xerosèrie queda molt limitada en el seu desenvolupament a

causa de l'activitat humana, i sols en casos d'abandó (L-14 i L-25) apa

reixen mases de vegetació considerables que arriben a afectar a la inte

gritat de la construcció.
Pel que fa referència a la dispersió, siha de tenir en compte que

la vegetació catalogada ha estat en la majoria del casos pionera i opor

tunista, i un caràcter adaptatiu en aquest gènere de vida és la capaci
tat de produir un gran nombre de diàspores que en general guarden una r!
lació inversa amb el seu pes. D�aquí que sigui lògic el que la vegetació
que ocupa àrees noves contengui una gran proporció d'anemòcores (MARGA-
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LEF, 1974).
No hi ha dubte que totes les criptògames presenten aquest tipus de

dispersió, així com bona part de les fanerògames. Aquestes serien prime
rament totes les espècies amb diàspores que PIJL (1982) anomena "dust

diaspcres", com Umbilicus rupestris, Sedum sediformes Campanula erinus,
Trachelium caeruleum i Sagina apetala, a causa del seu reduït tamany.
També són clarament anemòcores totes les compostes catalogades, excep

tuant Kleinia articulata que aquí es comporta com a antropòcora, seg�
rament la majoria de les Gramínies, si no totes.

Moltes de les restants espècies catalogades, més que res per la

seva localització, també participarien d'una dispersió anemòcora que

els permetria 1 'arribada a una localitat determinada, encara que després
per estendre's per dins d'ella emprin un altre mecanisme de disseminació,
aquestes espècies serien Parietaria diffusa, Chenopodium murale, Portula

� oleracea, Stellaria media var. apetala, Sysimbrium iria, Diplotaxis
erucoides, Reseda alba, Erodium malacoides, Cymbalaria muralis, etc.

S'ha observat un tipus de dispersió mecànica o autocòria a les es

pècies Sysimbrium iria, � erysimoides i Diplotaxis erucoides, de tal m�
nera que les forces que desenvolupa la sequetat provoquen una deiscència

explosiva de les silíqües que llancen les llavors a certa distancia i

que en ocasions hem trobat afferrades, segurament a causa del mucílag,
damunt líquens com Lepraria crassissima.

Es pot també parlar d'una certa dispersió per 1 'aigua o hidrocoria;
mes que res es tractaria d'un transport a causa de 1 'aigua de pluja
corrent per damunt els aiguavessos i terrats cap a les zones de les cano

nades i dels albellons on germinen freqüentment molts vegetals.
La dispersió pels animals o zoocòria es prou clara en els casos de

Ficus carica, Solanum niarum i Asparagus albus per la intervenció dels

ocells (ornitocòria), que es mengen els fruits d'aquestes plantes però
que no digereixen les seves llavors (endozoocòria). El fet d'haver tro

bat a la L-2l, dos anys consecutius, llavors de Celtis australis i

Washingtonia filifera -plantes situades molt pròximes a aquesta locali
tat- ens indueix a pensar que els teuladers s'alimenten dels seus fruits

transportant-los a les taulades on se'ls mengen abandonant el pinyol;
aquest seria un cas d'epizoocòria.

No coneixem si algun insecte, com la formiga argentina (Iridomyr

� humilis), pot jugar qualque paper com a disseminador de diàspores en



212

aquests indrets.

La dispersió deguda a 1 'acció humana o antropocòria té un paper r�
levant entre les plantes catalogades, així Carpobrotus edulis, Crassula

lycopodioides, � obligua, Aeonium arboreum, Kalanchoe daigremontiana,
Pelargonium hortorum, Opuntia microdasys var. albispina, Austrocylin
dropuntia subulata, Kleinia articulata, etc., estan directa o indirect�
ment relacionades amb 1 lactivitat de l'home, que és considerat com un

dels agents dispersors més importants i eficaços (POLUNIN, 1967; MARGA

LEF, 1974).
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5.- CONCLUSIONS

A manera de resum concretam els diferents apartats d'aquest treball,
sobre el poblament florístic de 1 'habitació urbana de Palma de Mallorca,
en les següents conclusions, amb la intenció de ressaltar els trets més

característics que ens ajuden a donar una visió de conjunt:

1) Els components fonamentals de totes les localitats de mostreig
són els materials de construcció, que per la seva consistència relacio

nen aquesta estació entropògena amb els llocs rocosos.

2) A nivell microclimàtic es produeix, en els llocs exposats, un

augment de l'oscil.lació tèrmica, la qual cosa indica un major grau de

desertització del medi.

3) A les localitats de mostreig s'observa que els petits canvis

d'una superfície, com� per exemple, la curvatura de les teules, que su

posin canvis d'orientació dins d'altres més generals, com 1 'orientació

de tot 1 'aiguavés, són d'absoluta importància per a tot el que es refe

reix al poblament florístic d'aquests llocs i a la seva microdistribu-

ció.

4) Els materials de construcció són alterats, sobretot, per pro

cessos químics i biològics. En el cas del morter de ciment els grans

d'arena són descalçats i queden a disposició d'un possible transport pel
vent o l'aigua.

5) Els oligosòls descrits són tots ells depòsits eòlics poligenè
tics, formats principalment per les partícules resultants de la meteo

rització dels materials de construcció, les plujes de fang procedents
del Nord d'Africa i partícules de procedència diversa però sempre rela

cionades amb l'activitat del nucli urbà.

6) La presència a totes les mostres de foraminífers i fragments
d'altres organismes marins indiquen una arena de procedència dunar d'orl
gen epinerític, que és la que es sol emprar per a formar el morter.

7) De 1 'estudi granulomètric resulten uns oligosòls entre francs i

francs-arenosos.

8) Els seus pH presenten uns valors dèbilment alcalins, típics de

climes àrids.

9) L'origen i posterior desenvolupament d'aquests oligosòls està

directament interrelacionat amb els organismes vegetals de diferents ti

pus i amb el seu creixement.

10) Presentam les primeres dades per a les Balears i Pitiüses refe

rents a les anàlisis de 1 'aigua de pluja per als paràmetres: pH, alcali
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nitat, sulfalts, clorurs, conductivitat, amoni, nitrits, nitrats fòs

for total.

11) El valors del pH de 1 'aigua de pluja per a la ciutat de Palma

es troben freqüentment entre 6 i 7, amb una mitjana, per a totes les de

terminacions efectuades, de 6,5.

12) Les anàlisis efectuades a l'aigua d'escorriment per damunt les

teules indiquen que es produeix una clara mineralització respecte a

1 'aigua de pluja, el que provoca un cert tamponament de la primera, que

queda reflectit en els seus valors de pH i a la desviació típica
d'aquests.

13) La concentració del diferents nutrients a 1 'aigua d'escorriment

assenyala 1 'existència d'un lavatge més o manco intens, amb 1 'excepció
de l'amoni, que en general és més abundant a 1 'aigua de pluja.

14) Es demostra 1 'existència a 1 'oligosòl de bacteris dels gèneres
Azotobacter, Nitrosomonas i Nitrobacter, que molt probablement partici
pen en la dinàmica del productes nitrogenats estudiats.

15) Els tres generes de cianofícies i els tres de clorofícies que

es citen, participarien almanco en dos aspectes: la dinàmica dels pro

ductes nitrogenats i la gènesis dels oligosòls descrits.

16) De les 51 espècies de líquens catalogats, 36 són cites noves,

repartides com segueix:
28 espècies noves per a les Gimnèsies i Pitiüses.

5 espècies noves per a les Gimnèsies

3 espècies noves unicament per a Mallorca.

17) La morfologia tal. lina predominant és la de tipus crustaci epi
lítica i, des del punt de vista del substrat, saxícoles.

18) Tant els gèneres de líquens més freqüents com les proporcions
entre les morfologies tal.lines, líquens crustacis, foliosos i fruticulo

sos (90:10:0), assenyalen un medi comparable als deserts del món.

19) La gran majoria d'espècies liquèniques catalogades són calcíco

les i nitròfiles.

20) Les espècies acidòfiles o, almanco, calcífugues s'han trobat

sempre damunt teula, que és el substrat més descalcificat dels conside

rats.

21) Fitosociològicament també es confirma el caràcter ruderal de la

majoria dels líquens registrats.
22) La molsa Grimmia erinita es cita per segona vegada a Mallorca.

23) Entre les molses enregistrades, 13 en total, predominen els ca-
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ràcters acrocàrpic i calcícola. Aquest darrer també és ben patent entre
les 3 falgueres catalogades.

24) El fet que les formes vitals més freqüents entre les espermat�
fites siguin els teròfits i els camèfits, aquests darrers suculents o amb

adaptacions de tipus xerofític, ens ajuda a tipificar la vegetació com a

típica de llocs càlids i secs.

25) Des del punt de vista fitosociològic les angiospermes mostreja

des, 82 en total, formen part de les agrupacions rudero-segetals ques

juntament amb els altres grups vegetals citats, acaben per configurar el

poblament florístic com a corresponent a un medi biògena i, per tant, p�
blat per comunitats nitròfiles.

26) Els valors obtinguts e� 1 'estudi de la diversitat han estat bai

xos, com és d'esperar en comunitats pioneres o inestables.

27) La cobertura queda perfectament relacionada, en cada cas, amb

la quantitat d'oligosòl i amb la pluviometria, no tant en quant al nom

bre total de litres/any, sinó amb la seva distribució durant el desenvo

lupament del cicle vital dels vegetals superiors.
28) El sistema de dispersió predominant, 1 'anemocòria, es correspon

amb el fet que la majoria de vegetals catalogats són pioners i oportuni�
tes, característiques pròpies de les espècies que formen part de les

agrupacions rudero-segetals.
29) La colonització del medi estudiat presenta moltes similituds amb

la dels llocs rocosos de nova formació i, per tant, construeix una litosè

rie.

30) El conjunt de la vegetació enregistrada, i de manera més patent
el grup de les espermatòfites, dóna lloc a un disclímax o subclímax antro

pogènic.
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