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Els líquens
Grup de fongs especialitzats
en el “cultiu” d’algues i cianoprocariotes
Ecosistema morfològicament
estable

LIQUEN
Què podem fer amb ells?
Estudis
de diversitat

Utilitzar-los com
a bioindicadors

Liquenometria

Estudis de
Biodeteriorament vs bioprotecció

Flavoparmelia caperata sobre l’escorça d’un avet. (Fotografia: Laura Force)

Estudis de diversitat liquènica
A la recerca d’espècies!
Actualment, a Catalunya tenim
més de 1700 espècies de líquens registrades
al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

(Fotografies
(Fotografies superiors:
superiors: Laura
Laura Force)
Force)

La feina de camp consisteix a mostrejar les
zones d’estudi i prendre les mostres
necessàries. En el laboratori es procedeix a la
seva identificació, mitjançant les tècniques
habituals que inclouen microscòpia i
reaccions químiques.

Les espècies identificades es publiquen en
revistes especialitzades i bases de dades de
biodiversitat. Els resultats poden tenir gran
interès per conservació i gestió.

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Indicadors de qualitat atmosfèrica
Els líquens són considerats bons bioindicadors de qualitat atmosfèrica, és a dir, són organismes
molt sensibles a la contaminació de l’aire.
Tenim tot un gradient que va des d’espècies molt sensibles a les molt resistents.

TOLERÀNCIA

Hyperphyscia adglutinata

Xanthoria parietina

Parmotrema perlatum

Teloschistes chrysophthalmos

Mapes de contaminació
Segons...

RIQUESA

Quines espècies hi ha

ABUNDÀNCIA

En quina quantitat

LOCALITZACIÓ On són aquestes espècies
Des de fa molts anys s’han generat mapes
de contaminació
Figura extreta d’Etayo & Gómez-Bolea, 1989. S’observen les línies
d’isocontaminació sobre la ciutat de Pamplona, que delimiten les zones
amb uns nivells de contaminació similars.

...entre tots vigilem l’aire!
Els líquens són sentinelles naturals de la
qualitat de l’aire.
Així, participem i coordinem projectes de
ciència ciutadana per promoure el
seguiment de la qualitat de l’aire gràcies a
l’observació dels líquens.
Tirem endavant Líquens de Barcelona
(Ciència en Societat, Natusfera, IRBio) i
participem amb LiquenCity (RJB-CSIC,
ICM, CREAF, IRBio).

Foto presa durant un mapatge al cementiri de Sarrià amb Líquens
de Barcelona. Amb l’ajuda d’una mà una participant observa un
liquen damunt una superfície pètria, al seu costat, una altra fa una
fotografia a un altre liquen (Foto: Cristina Junyent).

Liquenometria
...com un “rellotge” que es
posa en marxa en el moment
en què una superfície pètria
és exposada a l’atmosfera.

La liquenometria és una tècnica que ens
permet fer datacions, utilitzant certes
espècies de líquens.
Generalment, es fan servir
espècies saxícoles de tal·lus
crustaci, de les quals hem de
conèixer la seva taxa de
creixement.

En el moment en que la superfície de la roca
queda en contacte amb l’atmosfera, comença
la colonització i creixement del tal·lus liquènic.
El diàmetre del tal·lus ens dirà els anys que
té el liquen.

avingudes en rius alpins,
el temps que fa
d’una gran esllavissada

velocitat de regressió
de les glaceres

Ø

desplaçament
de les tarteres

quants anys ha
estat una pedra
exposada?

temps que fa de la
reconstrucció d’un edifici

Les bones espècies per utilitzar en liquenometria han de
presentar un creixement molt lent, ja que normalment
tenen un creixement molt constant any rere any.

Rhizocarpon gr. geographicum

Ben vius als cementiris
Per calcular la seva taxa de creixement, és a dir,
quant creixen cada any, ens servim de superfícies
datades per poder fer els càlculs, com per exemple les
làpides als cementiris!
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Làpides en un cementiri de la ciutat de Zürich. (Fotografia: Laura Force)

