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1. INTRODUCCIÓ  

 

M’agradaria començar fent referència a la Serra del Montsant, ja que és un massís que 

m’interessa i m’atrau a l’hora de plantejar-me un tema a l’hora d’estudiar-lo, pel fet de ser 

una serralada molt bonica, que aprecio i respecto. Per això vull orientar el treball cap al 

camp d’aquesta serra prioratina, i si més no intentar, acostar-la a la resta de la gent.  

De tal manera em plantejo fer alguna cosa que estigui relacionada amb el Medi Ambient o 

l’Ecologia, però també amb la vegetació que ens envolta. I vaig proposar de fer un estudi 

botànic del Montsant, de caire “treball de camp”, ja que m’agrada caminar i fer excursions.  

En un principi, vaig plantejar de fer un itinerari pel Montsant tot anant indicant les diferents 

espècies vegetals que s’hi poden anar trobant, però vaig deixar enrere aquesta idea perquè 

ja havia trobat excel·lents llibres d’itineraris publicats pel Parc Natural del Montsant. 

Va ser quan el tutor em va parlar dels briòfits que vam començar a encaminar el treball en 

aquest camp. El vaig trobar un tema interessant, perquè em permetia aprofundir els meus 

coneixements en una branca científica poc estudiada. 

Així doncs, aquest treball de recerca es basarà en l’observació i la classificació de molses i 

d’hepàtiques que es trobaren en algunes fonts de la Serra del Montsant entre l’agost i 

l’octubre de 2009 (el mesos en què s’ha dut a terme el treball de camp). 

Al ser a l’estiu, època de sequera, quan es fa la recollida de mostres, se suposa que el 

nombre d’espècies trobades serà menor que si es fes en altres èpoques més humides, i 

potser no es podran classificar totes les espècies dels indrets que es visitaran, a més de dur-

se a terme durant un període curt de temps. 

Els briòfits del Montsant estan molt poc estudiats, tan sols hem trobat un estudi (Contribució 

a la bioflora de les serres del Montsant i de la Llena), que proposa un treball relacionat amb 

aquest projecte, i per tant, el podem fer servir d’exemple i guia. També hi ha dos volums, 

publicats pel Parc Natural del Montsant i realitzats pel biòleg Roger Pasqual i Garsaball 

(Flora de la Serra del Montsant), que tot i que no treballa amb briòfits, també ens poden 

ajudar. A més, ens hem pogut comunicar amb ell personalment i ens ha donat algunes 

pistes per trobar briòfits al Montsant, començant per llocs humits. 

A mig setembre, després de trobar-me amb el tutor, precisem que el treball hauria de tenir 

uns límits, i que un treball com el que m’agradaria dur a terme requereix molt de temps, molt 
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més del que disposo, i és per això que hem decidit centrar-nos en les molses d’unes zones 

determinades, com podrien ser les fonts. A l’octubre començaríem a fer les fotos al 

laboratori, per a poder realitzar el treball pròpiament dit, o sigui, la identificació de les 

mostres recollides.  

El que es pretén fer és un estudi, de cada espècie, incloent-hi fotos detallades on s’hi 

observin les característiques de cadascuna, indicar les fonts visitades en un mapa de la 

Serra, i realitzar una fitxa de les fonts amb el nom de les espècies trobades.  

Un altre dels objectius que m’he proposat en veure la gran quantitat de conceptes que 

apareixen en les claus dicotòmiques que utilitzaré per la seva identificació, és elaborar una 

guia amb definicions i imatges que facilitin i alleugereixin la lectura i l’acció d’identificació de 

les espècies.    

La manca d’informació dificulta el procés d’identificació i classificació de les espècies 

briòfites, ja que és grup molt ampli i extens. N’existeixen unes 24.000 espècies diferents. 

El fet de tractar-se dels briòfits del Montsant, de la qual cosa hi ha poca informació a l’abast 

d’un estudiant, em motiva a l’hora de fer el treball; poder fer alguna cosa que m’ajudi a 

conèixer aquesta terra, on des de petita he viscut estones inoblidables amb la família i els 

amics. També m’agrada fer excursions per aquesta Serra situada darrere casa nostra, a 

més de tenir interès natural i paisatgístic, tot tractant-se d’un Parc Natural. 

Respecte futurs estudis, em podria facilitar algunes possibilitats a l’hora de realitzar altres 

treballs, ja que m’agradaria llicenciar-me en Ciències Ambientals. A més, seria interessant 

endinsar-me en el món de les molses com a indicadors atmosfèrics. 

Totes les fotografies que apareixen al treball han estat fetes especialment per l’estudi, 

excepte les poques que s’indiquen expressament. 

Ens hem comunicat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la de Madrid, però 

dissortadament encara no hem rebut resposta sobre la correcció d’algunes espècies de la 

llista elaborada. 

Agraeixo el suport que m’ha proporcionat el tutor a l’hora de desenvolupar i perfilar el treball. 

Al Roger Pasqual per l’empenta inicial, la informació sobre localitzacions que em va facilitar i 

sobre la manipulació d’una bona càmera fotogràfica. La meva família també ha tingut un 

paper important ja que m’ha acompanyat a les sortides de camp, i m’ha donat un cop de mà 

en els moments més complicats.  
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2. ELS BRIÒFITS 

Els briòfits són plantes vasculars, d’entre 1 a 10 o més centímetres. Tenen una sèrie de 

característiques que els diferencien clarament de la resta de vegetals. 

 

2.1 Característiques generals dels briòfits   

Els briòfits són un fílum de vegetals. Es tracta de plantes terrestres de petites dimensions, 

que creixen en grups, no de forma individualitzada. Es poden trobar en ambients diversos. 

tant en terra baixa com en alta muntanya, tot i que les espècies es limiten a colonitzar 

ambients concrets, en general llocs humits i ombrívols, en els sòls dels boscos, en talussos i 

en fissures de les roques; no obstant això, també hi ha espècies que prefereixen llocs més 

assolellats i secs. Existeixen espècies aquàtiques, tot i ser poc abundants. Les espècies 

epífites es troben en llocs concrets i amb unes característiques determinades, tot i així, totes 

les espècies briòfites, necessiten una atmosfera relativament humida per viure. 

Com tots els vegetals, els briòfits tenen diferents formes i dimensions, amb tota una sèrie de 

característiques comunes. En general són de color verd, degut a les clorofil·les a, b i al 

pigment anomenat β-carotè que contenen. Utilitzen el midó com a substància de reserva i 

les cèl·lules tenen paret cel·lular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definició de conceptes: 

Caulidi: És l’eix principal de les molses, semblant a una tija. 

Fil·lidi: Òrgan laminar del gametòfit inserit al caulidi, semblant a una fulla. 

Gametòfit: Generació haploide que fa gàmetes; és dominant respecte l’esporòfit. 

Gàmeta: És l’espora del briòfit, és unicel·lular haploide i està format dins l’esporangi a 
conseqüència d’una meiosi. 

Esporangi: Òrgan reproductor d’espores. 

Esporòfit: Generació diploide que fa espores; viu fixada sobre el gametòfit. 

Protonema: Estadi inicial del gametòfit, filamentós o tal·lós, produït directament de la 
germinació de l’espora. 

Rizoide: Filament ramificat, amb aparença de petita arrel, que fixa el gametòfit al 
substrat. Els rizoides es troben normalment a la base de la planta, però també se’n 
poden formar sobre el caulidi.  

Gemma: Propàgul globulós, el·líptic, cilíndric o filamentós, format per una cèl·lula o 
per moltes. 
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Del caulidi també se li diu tigeta i presenta una estructura poc diferenciada, amb una 

epidermis, un parènquima cortical i un cilindre central amb cèl·lules de diferents mides.  

Els fil·lidis serien com les fulles d’una planta, també són senzills, formats per una sola capa 

de cèl·lules i amb nervi o sense (aquest darrer caràcter el trobem a totes les hepàtiques 

folioses i en certes molses). 

El gametòfit és la part del briòfit que normalment veiem. Pot créixer perpendicularment al 

substrat, creixement que se’n diu acrocàrpic, o bé ajagut o prostrat sobre el substrat, que és 

el creixement pleurocàrpic.  

Els rizoides tenen un paper de fixació, i intervenen poc en l’absorció de l’aigua i de 

substàncies, l’absorció es fa per tota la superfície de la planta, i passa després de cèl·lula a 

cèl·lula, en alguns casos és facilitada per la presència d’hidroides a les tiges. 

   

 

 

                  

  

                  

Peristoma: Conjunt de dents que envolten la boca de la càpsula, visibles quan es 
desprèn l’opercle; pot ser doble o senzill. 

Opercle: Part superior de la càpsula, que es desprèn espontàniament de manera de 
tapadora 

                                           

  

fil·lidis 

caulidi 

  Parts d’un gametòfit 

Parts d’un esporòfit 

   Espora a l’interior de l’esporangi   esporangi          seta         gametòfit      

rizoides 
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Els briòfits de llocs secs toleren bé la deshidratació, i entren fàcilment en la vida latent en 

a 

 

o aparell vegetatiu, i l’esporòfit que forma les 

 

 

L’espora és la primera cèl·lula de la generació gametofítica, que germina i produeix un 

protonema verd, filamentós, que es fixa al substrat, per rizoides; o bé foliós, diferenciat en un 

caulidi, també fixat al substrat pels rizoides, i que porta unes fulletes o fil·lidis. En aquest 

               Peristoma 

                        Caliptra 

perdre l’aigua i recuperen aviat l’activitat en rehidratar-se

rosada. Sovint l’aspecte de la planta seca és 

que presenta en estat hidratat. 

2.1.1 El cicle vital 

Presenten un cicle biològic on s’alteren dues ge

diploide), però ben diferenciades: el gametòfit 

espores. 

 per l’acció de la pluja o de l

molt diferent (fil·lidis i caulidis cargolats) del 

neracions diferents (una d’haploide i l’altra,

Cicle vital dels briòfits 
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protonema es diferencien unes gemmes que donaran lloc al gametòfit, on es formen els 

gametangis o òrgans sexuals: els masculins o anteridis i els femenins o arquegonis. Aquests 

poden aparèixer junts, sobre el mateix gametòfit (espècies monoiques), o bé en peus 

diferents (espècies dioiques).  

Els anteridis que caracteritzen el gametangi masculí són el·lipsoïdals i porten un peu més o 

menys curt. L’interior conté les cèl·lules mares dels espermatozoides. 

Els arquegonis tenen l’estructura típica de les arquegoniades, en forma d’ampolla, on es 

distingeix un ventre que conté l’ovocèl·lula i cèl·lules del ventre, i un coll amb les cèl·lules del 

canal del coll. 

Perquè tingui lloc la reproducció sexual, es fa necessària la presència d’aigua, ja que els 

espermatozoides, que són biflagel·lats, neden en aigua la curta distància que els separa dels 

arquegonis. 

L’ovocèl·lula de l’arquegoni és fecundada pel primer espermatozoide que hi arriba, i origina 

el zigot diploide, que és la primera cèl·lula de l’esporòfit. Aquesta segona generació 

consisteix en una càpsula, sostinguda per un pedicel·le més o menys llarg, que pot conduir 

nutrients provinents del gametòfit sobre el qual es fixa. Dins la càpsula es diferencien i 

maduren les espores, mentre té lloc la reducció cromosòmica, un cop madures, les espores 

s’alliberen de la càpsula, de manera que al caure a terra germinen i formen el protonema del 

qual més tard sorgeix el gametòfit, tal·lós o bé foliós. 

La càpsula en fase juvenil està continguda dintre les parets de l’arquegoni, que acaben de 

trencar-se sota la pressió de l’esporòfit en créixer. 

En el cas de les molses, les restes de l’arquegoni formen la caliptra que cobreix part de la 

càpsula durant un cert temps. 

Pel que fa a les hepàtiques, la caliptra queda a la base del pedicel·le i no es fa tan visible. 

La càpsula està formada per diverses capes de cèl·lules i en el cas de les molses conté una 

columel·la o columna central, envoltada per un sac esporífer que origina les espores. 

En general, l’obertura espontània de la càpsula es produeix per un opercle, o bé per unes 

fissures longitudinal o valves. 

Sota l’opercle de les càpsules de les molses apareix una altra estructura, el peristoma, que 

és una membrana fissurada verticalment en dents, en un nombre múltiple de 4. 
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2.2 Classificació i sistemàtica 

Els briòfits es divideixen en tres classes: les antocerotals, les hepàtiques i les molses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

grups hemisfèrics sobre roques i 

escorces d’arbre. Orthotrichum, 

Grimmia, Plagiopus, Leucobryum, 

Tortella tortuosa. (només molses) 

 

 

                                                                        

              Esporòfit de Megaceros sp (Felipe Osorio Zúñiga) 

 

 

molses i A tot el món se’n coneixen unes 24

8.000, hepàtiques. Les antocerotals f

Els briòfits difereixen en l’hàbitat i en

formes següents: 

 

• Coixinets. Les tiges creixen 

dretes, de forma radial, en densos 

.000 espècies, de les quals unes 15.000 són 

rmen un grup més reduït, amb unes 200 espècies. 

 l’aparença general de la colònia, i així en distingim les

                         Hepàtiques                                                                     Molses 

                       Grimmia orbicularis  
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• Gespes. El creixement de les tiges 

és vertical i paral·lel. Sobre sòls 

oberts i mineralitzats, i sobre 

roques trobem gespes baixes, amb 

les tiges no gaire ramificades. 

Barbula, Bryum, Hypnum. 

A l’interior del bosc les gespes són 

més altes i amb les tiges 

ramificades. Dicranals, Bartramials, 

i les espècies de Polytrichum, 

Sphagnum, Aulacomnium. 

 

 

• Arborescent. Les tiges són dretes 

i provenen d’un creixement

estolonífer. Les ramificacions són 

abundants a la part superior, amb 

nombrosos fil·lidis que li donen un 

aspecte d’arbret. Climacium 

dendroides, Rhodobryum roseum, 

Mnium undulatum, Thamnium

alapecurum, Homalia

trichomanoides. 

 

 

• Catifa. La tigeta principal i 

ramificacions creixen horitzontalment i 

ajagudes al substrat, fixades 

rizoides, formant un dens entreteixit. 

Creixen sobre roques. Brachytheciu

rivulare, Hypnum cupressiform

Eurhynchium, Conocephalu

conicum, Frullania, Pellia epiphylla, 

Lophocolea, Metzgeria, Marchantia, 

Radula. 

             Hypnum cupressiforme 

 

 

 

                     Homalia trichomanoides  

les 

per 

m 

e, 

m 

    Conocephalum conicum 
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• Xarxa. Apareixen com a resultat d’un lax 

entortolligament de tiges i

arquejades o dretes, i cobreixen el 

estar gaire fixades al sòl. Hylocomium

Rhytidiadelphus triquetrus,

tamariscinum, Trichicolea tomentella,

crista-castrensis. 

 

 

 

 

 

• Anuals. Són molses pioneres, de sòls 

oberts i assolellats. El gametòfit no es 

ramifica i deixa de créixer una vegada 

s’han format els gametangis. Gairebé 

no s’aixequen de terra. Aloina, Riccia. 

 

 

 

2.2.1 Diferències entre els tres grups de briòfits.  

Les antocerotes 

Conserven una sèrie de caràcters molt primitius. Aquest és el motiu pel qual se les 

considera un grup antic, relicte, un “fòssil vivent”.  

Les hepàtiques  

Es consideren les plantes terrestres més senzilles. 

El gametòfit pot oferir un aspecte tal·lós (ramificació dicotòmica) o foliós (fil·lidis bilobats, 

sense nervi, disposats a banda i banda del caulidi, i presenten cossos oleífers). Cèl·lules 

hexagonals amb cloroplasts nombrosos, el tal·lus n’està format per diverses capes. 

Es poden dividir en dues subclasses: les marcancíides i les jungermanníides. 

 ramificacions 

substrat sense 

 splendens, 

 Thuidium 

     Ptilium 

     Ptilium crista-castrensis 

Aloina rigida 
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Les hepàtiques marcancíides comprenen 

hepàtiques tal·loses, Presenta dos ordres: 

les esferocarpals i les marcancials. 

Les esferocarpals són un grup molt reduït 

d’hepàtiques anuals. Es divideixen en dues 

famílies: les esferocarpàcies i les riel·làcies. 

Les marcancials comprenen les hepàtiques 

més complexes i, probablement les més 

evolucionades. Es distingeixen quatre 

famílies: les ricciàcies (gènere Riccia), les targioniàcies, les corsiniàcies i les marcanciàcies. 

 

jungermanníi  

poc homogeni i d’org

diversificada. Comprèn les famílies: les 

fossombroniàcies. 

 les hepàtiques. Les famílies que comprèn 

cies, les escapaniàcies, les radulàcies, les 

briòfits, amb més 

Els gametòfits creixen formant gespes més o menys denses. El 

caulidi està envoltat per fil·lidis inserits de forma helicoïdal, està 

fixat al substrat per rizoides, i és ramificat. Els fil·lidis més 

freqüents són formats per una sola capa de cèl·lules, excepte a 

       Hepàtica marcancíida, Marchantia 
polymorpha (biomaglis@) 

La subclasse de les jungermanníides 

comprèn hepàtiques tal·loses i sobr

folioses. Se’n distingeiexen tres ordres: 

les metzgerials, les calobrials (se

representació als Països Catalans) i 

jungermannials.  

Les metzgerials comprenen 

etot, 

nse 

les 

les

des tal·loses. És un grup

anització molt 
         Hepàtica jungermanníida, Plagiochila porelloides 

aneuràcies, les metzgeriàcies les pel·liàcies i les 

Les jungermannials formen el grup més gran de

són: les lofoziàcies, les cefaloziàcies, les ptilidià

porel·làcies, les frul·laniàcies, les lejuneàcies. 

 

Les molses 

La classe de les molses és la més amplia dels 

de 534 espècies als Països Catalans. 



 

 

 

 

la part central, on es forma el nervi.  

Hi ha espècies que viuen molts anys en llocs secs i han desenvolupat una sèrie 

d’adaptacions per tal de filtrar les radiacions solars i alentir la pèrdua d’aigua, com poden 

ser: la formació de coixinets i pulvínuls, el retorçament dels fil·lidis sobre el caulidi, a 

l’assecar-se o la presència de papil·les a la superfície o de pèls blancs a la punta dels 

fil·lidis. També n’hi ha que s’han adaptat als territoris persistentment secs reduint el seu cicle 

biològic. 

Les molses es divideixen en tres subclasses: les esfàgnides, les andreèides i les bríides. 

La subclasse de les esfàgnides constitueixen especialment les molses acrocàrpiques de 

color blanquinós, verd poma, brunenc o vermellós. Tan sols conté una família, la de les 

esfagnàcies, i un sol gènere (Sphagnum).  

Les andreèides estan constituïdes per un sol ordre, el de les andreeals, i dos gèneres: 

Neuroloma i Andreaea.  

La subclasse de les bríides comprèn 

gairebé totes les espècies que es 

coneixen, i que les presenten els 

caràcters més típics de les molses. 

Consten de 15000 espècies i 16 

ordres, la seva classificació es basa 

en els caràcters del gametòfit i 

l’esporòfit (sobretot del peristoma). 

Els 16 ordres són: les fissidentals, 

les arquidials, les dicranals, les 

encaliptals, les potials, les 

grimmials, les funarials, les 

tetrafidals, les brials, les ortotricals, les isobrials, les hookerials, les tuïdials, les hipnobrials, 

les buxbaumials i les politricals.  

 

2.3 Els briòfits: biodiversitat i ecologia 

Els briòfits viuen i s’estenen sobre

d’arbres i soques en descomposició. La cap  

instal·lar-se en el seu ambient propi. Tot i així, t

a la constitució del sòl i al grau d’hu

      Gimnostomum calcareum 

12

 tota mena de substrats: sòl, pedres, parets, troncs 

acitat d’adaptació de cada espècie l’obliga a

ambé hi ha excepcions que són poc exigents 

mitat i que s’adapten bé als diferents hàbitats (Hypnum 
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cupressiforme, Bryum argenteum, Bryum capillare, Funaria hygrometrica, Grimmia pulvinata, 

etc), a més de tenir una distribució molt àmplia en el territori dels Països Catalans. 

A la zona mediterrània, des del litoral fins a l’estatge montà, hi predominen les formes de 

dimensions reduïdes, disposades en gespes més o menys compactes o masses pulvinulars, 

segons les estratègies de supervivència i d’adaptació, per tal de facilitar el desenvolupament 

i la persistència en ambients poc favorables. La diferència entre l’estrat muscinal que viu 

sobre substrat carbonatat i el que viu sobre substrat silícic és molt gran. 

En els sistemes naturals els briòfits tenen una importància ecològica que sovint és 

subestimada. Prenen part activa en els ecosistemes: redueixen la erosió per retenció d'aigua 

i contenció del sòl; participen en l'equilibri del cicle de l'aigua i en els cicles de nutrients. 

Absorbeixen els minerals dissolts en l’aigua, de tal manera que permeten a altres vegetals 

aprofitar al màxim els minerals del sòl. També són capaços d’absorbir alguns metalls que 

podrien contaminar el substrat.  

Són plantes pioneres que tenen un paper molt important en el desenvolupament inicial del 

sòl ajudant a estabilitzar la temperatura de la superfície i afavoreixen la presència d'algues, 

fongs i una gran diversitat de microfauna, creant així, un ambient apropiat per què altres 

plantes puguin establir-s'hi. La fauna també té certes relacions amb els briòfits, ja que molts 

invertebrats viuen en ells i alguns ocells els utilitzen per fer els seus nius. 

Un gran nombre de briòfits posseeixen amplituds ecològiques definides que els hi aporta un 

gran valor com a indicadors de condicions ambientals ja que són més sensibles que la 

majoria de les plantes vasculars i per tant podem dir que actuen com a indicadors ecològics. 

Molts habiten en ambients molt vulnerables i de gran importància ecològica, com són les 

zones humides o els ambients aquàtics en general, i per tant podem dir que són indicadors 

de la estabilitat d'aquests hàbitats. Caracteritzen un microclima i un substrat que sovint és 

molt diferent del que ocupen les plantes vasculars veïnes. 

En alguns hàbitats formen part important de la biomassa, com per exemple en les torberes a 

on són el principal component constituint, a més, un medi vital únic per als nombrosos grups 

de plantes i d'animals altament especialitzats que hi habiten. 

Hi ha espècies briòfites protegides a Catalunya per la legislació estatal, algunes de les 

quals, són: Brioeritrophyllum inaequalifolium, Funaria mustafae, Leucobrium juniperoideum, 

Oedipodiella australis, Ptilium crista-castrensis, Scorpidium scorpioides, Sphagnum sp., 

Sphagnum subnitens, Tortula sp. 
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3. LA SERRA DEL MONTSANT 

El Montsant és  una serra situada a la comarca del Priorat. Forma part de la Serralada 

Prelitoral amb una extensió d’uns 135 km2. Els principals cims són la Roca Corbatera (1163 

m), el Piló dels Senyalets (1107 m) i la Cogulla (1062 m). 

 

3.1 La situació i la geomorfologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ental de la Serralada 

 què es combinen una enorme 

rtanyen a l’oligocè. La base és 

ls de sílex i capes de guix de 

 

 

 

 

 

El conjunt orogràfic de la serra del Montsant, situat a l’extrem sud-occid

Prelitoral Catalana, s’eleva damunt un sòcol paleozoic; en

massa de conglomerat amb prims estrats argilencs que pe

formada per materials fins: gresos, argiles roges amb nòdu
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pocs metres de gruix i, immediatament damunt, segueix la massa principal de conglomerats 

amb una potència de 250 metres, formats principalment de còdols de calcària i dolomia 

mesozoiques, amb matriu lutítica i sorrenca i ciment calcari, els quals es mostren en estrats 

horitzontals i estan tallats en grans cingleres en la part meridional vers el Priorat, tot donant-

li al massís, un aspecte tabular amb un desnivell de prop de 800 metres. A la banda nord, 

els estrats s’enfonsen a la vall del riu Montsant per formar el congost de Fraguerau en 

contacte amb la Serra de la Llena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

format per cingles,  mantenen aïllada i 

nics molt 

 

3.2 El clima, les fonts i la vegetació 

Pel que fa referència al clima, es considera mediterrani de transició, entre el marítim del 

Camp de Tarragona i el continental de la Depressió Central. L’orientació del massís i la seva 

altitud (de fins a 1163 m a la Roca Corbatera) marquen clares diferències 

termopluviomètriques entre el vessant sud (més càlid i àrid) i el vessant nord (més obac), 

cosa que determina diversos microclimes. 

L’elevada diversitat biològica de la Serra es veu propiciada pel relleu que la caracteritza,

congostos i barrancs que en dificulten l’accés i la

protegida. Tot i això, s’hi poden trobar jaciments arqueològics i arquitectò

importants que demostren l’establiment humà en aquest territori. 

Serra del Montsant (Ca Calbet, Picasa) 
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Les pluges són molt irregulars, tot i això hi ha una gran presència de fonts. (Ref. Les fonts 

del Montsant de Clara Ferran)  

La vegetació superior predominant és evident de caràcter mediterrani, tot i que rep 

importants influències submediterrànies i euro-siberianes, especialment en les parts més 

elevades del massís. Potencialment, l’alzinar amb marfull (Quercetum illicis galloprovinciale) 

seria la vegetació dominant en els indrets més obacs i frescals per sota els 900 metres, però 

l’explotació que ha sofert des d’antics temps provoca la disminució de la seva extensió 

original i afavoreix el desenvolupament de boscos de pi blanc, amb els quals s’alterna. En 

els vessants assolellats i de clima més continental, el domini és del carrascar (Quercetum 

rotundifoliae) hi manifesta una clara tendència i hi prosperen també petites formacions a les 

terres sortints entre els penya-segats. En les zones més obagues i de sòl profund, entre els 

600 i els 1100 metres, hi apareixen les rouredes de roure valencià (Violo-Quercetum 

faginae), encara que hi dominen sovint el pi roig (Pinus silvestris) i la pinassa (Pinus nigra). 

Però només en el Montsant, la roureda de roure martinenc (Buxo-Querecetum pubescentis) 

ocupa petites extensions en determinats fons de vall per sobre dels 900 metres. També en 

el Montsant, ja de forma més fragmentària, les teixedes (Saniculo-Taxetum) ocupen petits 

indrets ombrívols de la part superior de la Serra. 

En les valls i prop de cursos d’aigua, tant en rius com en fonts, predomina el bosc de ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font de la Gleva 
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3.3 El Parc Natural 

Una part significativa del Montsant forma part del Parc Natural de la Serra del Montsant des 

del 2002. Està format per un total de 9.192 hectàrees, i es el tercer parc de la demarcació de 

Tarragona. El Parc Natural del Montsant integra els municipis de la Morera de Montsant, 

Cabacés, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de 

Falset, Margalef i la Figuera, tots ells pertanyen a la comarca del Priorat. 

No s’ha trobat cap document publicat pel Parc Natural del Montsant especialitzat en briòfits. 
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4. MATERIAL 

 

Material de camp 

Per aconseguir la mostra i prendre totes les dades corresponents, s'ha necessitat: 

- Les fitxes de camp 

- Un bolígraf 

- Un regle 

- Una estació meteorològica portàtil (per la temperatura i la pressió, WEATHER STATION 

433MHz) 

- Un cúter (o estri tallant) 

- Sobres de paper 

- Una càmera de fotos (CASIO, EXILIM high speed) 

- Una llibreta per prendre apunts 

- El mapa (Serra de Montsant. Escala 1:20000. Editorial Piolet.) 

- El GPS (SporTrakPRO MAGELLAN) 

- El programa d'ordinador on indicar les coordenades de cada mostra (CompeGPS 6.2) 

Material de laboratori 

Per poder fer les fotos, al laboratori, es necessita: 

- La mostra corresponent 

- Aigua 

- Portaobjectes 

- Pinces 

- Tisores 

- Cobreobjectes 

- Càpsula de petri 

- Lupa binocular (Motic DM-143) d’10 a 40 augments 

- Microscopi (Motic B1 series / system microscopes) 

- Ordinador 

- Programa d'ordinador per capturar i tractar les imatges (MoticImagePlus 2) 
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5. MÈTODES DE TREBALL 

 

5.1 Abans de sortir al camp 

S’ha buscar informació prèvia de la zona i dels briòfits en general (PASQUAL, 2007/ 

GRÀCIA, 1989), per tal de tenir-ne una imatge més objectiva i propera. Vam aprofitar 

l’oportunitat de conèixer a en Roger Pasqual, biòleg del Montsant, i ens informà de possibles 

localitzacions de molses, en fonts i cursos d'aigua. 

Cal l’elaboració d’una fitxa de camp (veure mostra al final del Mètode), on hi constin els 

paràmetres que s’anotaran i que ens ajudaran a definir cada espècie briòfita que trobem. 

És necessari tenir un bon GPS i un mapa digital cal·librat on poder introduir les coordenades 

de cada font. S'ha utilitzat el model SporTrakPRO Marine (MAGELLAN), combinat amb el 

programa d'ordinador anomenat CompeGPS 6.2.     

Amb l’ajuda del mapa de la Serra del Montsant (Serra de Montsant. Escala 1:200000. 

Editorial Piolet), es situaren les fonts i les rutes que es van seguir durant cada jornada. 

 

5.2 Un cop s’ha trobat una font 

A l’arribar a una font, es fa una valoració general de l’estat de la font, de la situació, i de 

l’existència de les diferents mostres que s’hi puguin prendre.  

- Abans de res, es situa l’estació meteorològica portàtil a l’ombra més propera, per mesurar 

els paràmetres que ens interessen: la temperatura i la humitat ambiental. 

- Amb l’ajut del GPS, s’agafen les coordenades i l’altitud, tot comparant-les amb el mapa, i 

fent-ho el més acuradament possible. 

- Es fan les fotografies abans d'agafar la mostra: primer una foto general, en què es vegi la 

molsa i el seu entorn, la font; després, se’n poden prendre tantes com es cregui convenient, 

realitzant macros de la mostra, per començar-nos a acostar al que es vol aconseguir: una 

imatge fidel que ens pugui ajudar a identificar l’espècie. Sabent que més tard, quan ja s’hagi 

assecat la mostra, es tornaran a fer més fotos. Els briòfits no es conserven com les plantes 

superiors que s’han de premsar, si no que amb rehidratar-les en tenen prou per recuperar la 
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frescor. I serà al laboratori, quan amb la lupa binocular i amb el microscopi es prendran 

aquestes fotografies.  

- S’omple la fitxa amb: el número de la mostra, la data, l’hora, els factors ambientals, el 

substrat litològic, els factors ecològics i la forma que la mostra presenta, i si hi ha alguna o 

altra observació o curiositat a descriure (la disposició de la molsa, si està envoltada d’altres 

espècies, si està molt dispersada...). 

- A l’hora de calcular la superfície que ocupa la molsa, pot resultar poc precís, ja que pot 

estar relativament escampada per la zona o sota d’altra vegetació. Les unitats que vàrem fer 

servir són els cm2 i els m2. 

- En algun cas, si no se sap el nom de la vegetació que envolta la mostra, es fan fotos, per 

cercar-lo més tard. 

- Respecte el topònim, com que segurament es tracta d’una font (tot i que també podria ser 

una déu o un cert tram del riu), es pot trobar en el mapa d’on hem agafat les indicacions, si 

no, l'indiquem tan sols amb les coordenades. En algun cas s'ha trobat alguna déu que no és 

indicada al mapa, però sí el lloc on es troba (“Cova del Sapo” al mapa i “Balma de Sapo” a la 

balma in situ.)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Extraient una mostra a la Balma del Sapo  
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- S’extreu la mostra amb un cúter, d’una mida respectuosa (2-5 cm2) amb la que en resta, tot 

i saber que si hi ha prou humitat es reprodueix i creix amb rapidesa, fins a poder tornar a 

substituir la superfície extreta, tot i saber que les molses estan protegides. S’intenten agafar 

les zones on poden haver-hi, o on s’hi veuen més esporangis, cosa que serà de màxima 

ajuda per identificar l’espècie.  

e de paper amb el seu número corresponent. 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les mostres agafades, s’han trobat en fonts seques o en les que no en rajava 

gaire aigua. 

Extraient una mostra al riu Montsant 

- Es posa la mostra extreta en un sobr

A Fontalba recollint mostres 

Mostres recollides assecant-se  



 

 

22 

5.3 Al laboratori: 

Per la lupa binocular: 

Es tria una part de la mostra que sigui característica de l'espècie (que tingui esporòfits, per 

exemple), es neteja de possibles restes de fang o parts massa seques, s'humiteja i es 

col·loca sobre una càpsula de petri. Quan s'ha percebut la revifada, que en alguns casos és 

espectacular, s'enfoca bé amb la lupa. I ja connectada a l'ordinador, amb el programa 

MoticImagePlus2, es controlen els paràmetres per aconseguir unes fotos on s’hi observin les 

parts més identificatives (els esporòfits, els fil·lidis...). Les fotografies es podran fer des d’10 

augment fins a 40. El nombre de fotografies dependrà de les característiques que identifiquin 

l'espècie. Es guardaran amb el nom corresponent de la mostra. 

Com que el programa permet fer vídeos, es pot aprofitar per gravar el procés de rehidratació 

de mostres en què aquest sigui realment significant. (veure vídeos del CD adjunt) 

Pel microscopi: 

S'ha de preparar el portaobjectes amb petites porcions de fil·lidis de la mostra, tallades amb 

molt de compte i evitant que quedin doblegs, cosa que dificultaria la visió de les cèl·lules. 

S'afegeix una gota d'aigua i es posa el cobreobjectes. Un cop es té tot connectat, s'enfoca el 

microscopi i es prenen fotos de cada augment (ocular = 10X; objectius = 4X, 10X, 40X, 

100X). I si una determinada porció no es veu massa bé, com que se n'hi hauran posat unes 

quantes, senzillament, només cal buscar-ne una  altra. 

 

5.4 La determinació i la classificació de l’espècie: 

Amb l’ajuda de les claus dicotòmiques que apareixen a Flora dels briòfits dels Països 

Catalans, les descripcions de Historia Natural dels Països Catalans i algunes pàgines web 

on s’hi mostren fotos, es buscarà el nom científic de cada mostra recol·lectada.  

Un cop s’ha determinat l’espècie, es localitza en el mapa i se n’elabora un on s’hi indiquen 

totes les espècies trobades. 
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FITXA DE CAMP 

 

 

 

 

 

MOSTRA número:  

Data:                        Hora: 

Lloc (topònim): 
Coordenades: 
Altitud: 
 

Factors ambientals:  
Situació (obaga, plana, solana): 
Temperatura: 
Humitat: 
Tipus d’ecosistema (pineda, alzinar, 
bosc de ribera): 
Superfície que ocupa: 
 

Dibuix/fotografies 

Factors geològics: 
Substrat litològic: 

Factors ecològics: 
Situació (sobre tronc, sobre sòl, sobre roca, font...): 
 

Descripció o altres observacions: 

Forma que presenta (coixinets, gespes, arborescent, catifa, xarxa): 

Grup (hepàtiques, molses): 

Ordre: 

Família: 

Gènere: 

Espècie: 
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6. RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

 

6.1 Fonts estudiades 

  

 

 

 

 

 

 

Localització de les fonts de procedència de les mostres 



 

 

U

 

Totes les fonts, excepte el tram del riu Montsant d’on també s’han recollit algunes mostres, durant gran part del dia estan a la zona obaga de la 

Serra.

Localització 
Nom 

Municipi Coordenades Altitud 
Data Humitat Espècies trobades 

Font de la Foia Cabassers 41º15’460’’N / 0º45’280’’E 564 6/08/09 72% 18, 28 

Toll riu Montsant Margalef 41º17’337’’N/ 0º45’462’’E 374 6/08/09 67% 2, 19, 26, 34 

Naixement de Fontalba Ulldemolins 41º18’153’’N/ 0º52’542’’E 840 12/08/09 55% 1, 4, 5, 8, 12, 16, 29 

Font de l’Ermita de Santa 
Magdalena 

Ulldemolins 41º18’499’’N/ 0º51’867’’E 699 12/08/09 61% 19, 34 

Font de la Gleva Ulldemolins 41º18’914’’N/ 0º50’665’’E 548 20/08/09 66% 3, 15, 24, 30 

Cossis de l’Ermita de Sant 
Bartomeu 

Ulldemolins 41º18’992’’N/ 0º49’610’’E 540 20/08/09 69% 27 

Cova del Sapo La Morera 41º18’516’’N/ 0º49’554’’E 565 20/08/09 60% 25, 33 

Font del Mas de Soleràs La Morera 41º18’406’’N/ 0º48’406’’E 468 20/08/09 62% 11, 19, 22 

Font de l’Ermita de Sant 
Antoni 

Ulldemolins 41º18’685’’N/ 0º51’464’’E 670 20/08/09 55% 13, 16, 28 

Font del Manyano Albarca 41º17’298’’N/ 0º53’220’’E 1078 12/10/09 86% 9, 10, 14, 20, 21, 23, 31, 32 

Font de l’Ermita de la Mare 
de Déu 

Albarca 41º17’737’’N/ 0º53’068’’E 970 12/10/09 76% 6, 7, 16, 17 
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6.2 Llista d’espècies trobades  

Totes les espècies classificades en aquestes llistes han estat comparades i contrastades 

amb la Flora dels Briòfits dels Països Catalans i d’Història Natural dels Països Catalans, 

com també d’algunes pàgines d’Internet especialitzades en briòfits d’altres parts del món.  

 

6.2.1 Molses 

Ordre Família Gènere  Espècie Núm. 
Brachytheciaceae Homalothecium H. sericeum 1 

Philonotis P. seriata 2 Bartramiaceae 
Plagiopus P. oederiana 3 

Bryales 

Bryaceae Pohlia P. wahlenbergii 4 
Cheilothela C. chloropus 5 

Dicranoweisia D. cirrata 6 Dicranales Dicranaceae 
Dicranum  7 

G. orbicularis 8 
G. pitardii 9 Grimmia 

G. pulvinata 10 
S. crassipilum 11 

Grimmiales Grimmiaceae 

Schistidium 
S. rivulare 12 

Amblystegiaceae Campyliadelphus C. chrysophyllum 13 
Rhynchostegium R. confertum 14 Brachytheciaceae

Eurhynchium  15 
Ctenidium C. molluscum 16 
Hypnum H. cupressiforme 17 

Orthothecium O. intricatum 18 

Hypnales 

Hypnaceae 

Ptilium P. crista-castrensis 19 
Homalia H. trichomanoides 20 Leucodontales Neckeraceae 
Neckera N. complanata 21 

Orthotrichales Ortotrichaceae Zygodon  Z. rupestris 22 
Cinclidotaceae Cinclidotus C. mucronatus 23 

Aloina A. aloides  24 
Barbula B. unguiculata 25 

Didymodon D. tophaceus 26 
Gimnostomum G. calcareum 27 

Oxystegus O. tenuirostris 28 
T. inclinata 29 Tortella 
T. tortuosa 30 

T. canescens 31 

Pottiales 
Pottiaceae 

Tortula 
T. muralis 32 
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6.2.2 Hepàtiques 

Ordre Família Gènere Espècie Número

Jungermanniales Plagiochilaceae Plagiochila P. asplenioides 33 

Marchantiales Conocephalaceae Conocephalum C. conicum 34 

 

 

6.3 Condicions ecològiques 

Llistat de les condicions ecològiques i ambientals dels briòfits trobats al Montsant. 

Nom espècie Contacte amb 
aigua Humitat Temperatura Substrat Altitud 

Aloina aloides Sense contacte. 55% 17’5 °C roca 548 m 

Barbula 
unguiculata 

Sòl molt humit, 
possiblement rep 
esquitxos. 

60 % 20 °C sòl 565 m 

Campyliadelphus 
chrysophyllum 

Rep esquitxos i 
regalims. La roca 
calcària del voltant 
de la font absorbeix 
l’aigua provinent 
d’aquesta. 

55 % 21’3 °C roca 670 m 

Cheilotela 
chloropus 

La font estava 
totalment seca, no 
en rep ni esquitxos. 

55 % 22’7 °C roca 840 m 

Cinclidotus 
mucronatus 

Font humida. 
Possibilitat de rebre 
esquitxos per la 
seva proximitat. 

86 % 12’8 °C sòl 1078 m

Conocephalum 
conicum 

Submergida. Sobre 
roca molt humida. 

67 % / 
61 % 

32’3 °C / 25’1 
°C 

roca 374  m/ 
699 m 

Ctenidum 
molluscum 

Sense contacte. 
Font totalment seca. 55 % 22’7 °C / 21’3 

°C 
Roca / 

sòl 
840  m/ 
670 m 

Dicranoweissia 
cirrata 

Sense contacte. 76 % 17 °C sòl 970 m 

Dicranum sp. Sense contacte. 76 % 17 °C sòl 970 m 
Didymodon 
tophaceus 

Submergida i 
regalims. 

55 % 22’7 °C sòl 374 m 

Eurhynchium sp. 

Rep esquitxos per la 
proximitat de la font 
que sí que raja. Sòl 
humit. 

66 % 17’5 °C sòl 548 m 
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Gimnostomum 
calcareum 

Sòl molt humit, 
regalims. No està en 
contacte directe amb 
el cossis. 

69 % 18’2 °C 
Sòl molt 

fi. 540 m 

Grimmia 
orbicularis 

La font estava 
totalment seca, no 
en rep ni esquitxos. 

55 % 22’7 °C roca 840 m 

Grimmia pitardii Sense contacte. 86 % 12’8 °C roca 1078 m
Grimmia 
pulvinata 

Sense contacte. 86 % 12’8 °C roca 1078 m

Homalia 
trichomanoides 

Sense contacte. 
Situat sobre la soca 
d’un corniguer. 

86 % 12’8 °C soca 1078 m

Homalothecium 
sericeum 

Sense contacte. 55 % 22’7 °C roca 840 m 

Hypnum 
cupressiforme 

Sense contacte. 76% 17 °C roca 970 m 

Neckera 
complanata 

Sense contacte. 
Situat sobre la soca 
d’un corniguer. 

86 % 12’8 °C soca 1078 m

Orthothecium 
intrincatum 

Regalims i 
esquitxos. Contacte 
amb la roca molt 
humida. 

72 % 24’2 °C roca 564 m 

Oxystegus 
tenuiostris 

Regalims i 
esquitxos. Contacte 
amb la roca molt 
humida. 

72 % 24’2 °C Sòl molt 
fi. 564 m 

Philonotis seriata 
Submergida i 
regalims. 55 % 22’7 °C sòl 374 m 

Plagiochila 
asplenioides 

Sòl molt humit, 
possiblement rep 
esquitxos. 

60 % 20 °C sòl 565 m 

Plagiopus 
oederiana 

Sense contacte. 66 % 17’5 °C roca 548 m 

Pohlia 
wahlenbergii 

La font estava 
totalment seca, no 
en rep esquitxos, la 
seva situació fa 
pensar que quan el 
riu baixa, es 
submergeix. 

55 % 22’7 °C Sòl molt 
fi. 

840 m 
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Ptilium crista-
castrensis 

Submergida i 
regalims. 

55 % / 
62 % 

22’7 °C sòl 374 m/  
468 m 

Rhynchostegium 
confertum 

Font humida. 
Possibilitat de rebre 
esquitxos per la 
seva proximitat. 

86 % 12’8 °C sòl 1078 m

Schistidium 
crassipilum 

Contacte directe. 62 % 22’7 °C 

Sòl molt 
fi, sobre 
ceràmica

. 

468 m 

Schistidium 
rivulare 

La font estava 
totalment seca, no 
en rep esquitxos, la 
seva situació fa 
pensar que quan el 
riu baixa, es 
submergeix. 

55 % 22’7 °C Sòl molt 
fi. 

840 m 

Tortella inclinata Sense contacte. 55 % 22’7 °C sòl 840 m 

Tortella tortuosa 
Esquitxos per la 
seva proximitat. 66 % 17’5 °C sòl 548 m 

Tortula 
canescens 

Sòl molt humit, 
rosada sobre la 
mostra. 

86 % 12’8 °C sòl 1078 m

Tortula muralis Sense contacte. 86 % 12’8 °C sòl 1078 m

Zygodon 
rupestris 

Possibilitat 
d’esquitxos, però el 
sòl humit. 

62 % 22’7 °C sòl 468 m 

 

 

6.4 Fitxa descriptiva 

Amb les dades obtingudes es realitza una composició amb les fotografies i la descripció 

morfològica de cada espècie (veure mostra a la pàgina següent), per tal de fer possible la 

seva identificació posterior, sempre i quan es tracti de les espècies situades al vessant 

nord del Montsant (Serra de Solans). 

La totalitat de les fitxes es troba a l’annex. 
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Homalothecium sericeum 
Família: Brachytheciaceae 

Ordre: Bryales 

 

 

 

Molsa que forma catifes de color verd daurat, b

per damunt del conglomerat calcari que caracteritza tant

exposades sobre troncs. Planta de mida variable, ajaguda al substrat i ramificada 

irregularment, amb branques curtes, corbades en estat sec. Fil·lidis caulinars 

ovatotriangulars, plegats, d’àpex llarg i prim i de marge serrulat a la base, lleugerament 

dentat a l’àpex. Rizoides al llarg del caulidi. Càpsula dreta. 

Conjunt de

Homalothecium sericeum

 caulidis 

 al Naixement de Fontalba 

rillants i sedoses que s’estenen sobretot 

 la Serra, també poden estar 
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Homalothecium sericeum 
Família: Brachytheciace

Ordre: Bryales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ae  

 

 

 

Punta del fil·lidi (400X) Fil·lidi (100X) 

      Cèl·lules del marge d’un fil·lidi (1000X) 



 

 

6.4 Interpretació de resultats 

Com que només s’han pogut estudiar algunes fonts de la vessant nord del Montsant i 

durant la tardor, s’estima que les espècies trobades seran un percentatge molt petit de les 

totals existents a la Serra. Això dificultarà la generalització que es pretenia realitzar.  

Malgrat les petites dimensions de la zona estudiada, s’ha trobat una gran diversitat 

d’espècies briòfites. Les zones on més diversitat de briòfits s’ha trobat és a les zones més 

elevades, a partir dels 800 m d’altitud, ja que hi ha un gran nombre d’espècies que 

resisteixen a un clima més contrastat, amb temperatures extremes.  

El substrat majoritari a tota la serra és el conglomerat de ciment calcari, cosa que ens pot 

fer pensar que moltes de les espècies trobades tenen tendència a viure sobre substrats 

calcaris.  

Gràcies a les fotografies que s’han fet durant tot el curs de l’estudi, podem destacar 

diferents aspectes i característiques de les espècies trobades; entre els quals hi ha: 

- l’aparença de la colònia 

- la forma dels caulidis 

- la disposició dels fil·lidis 

- la forma i l’àpex que tenen els fil·lidis 

- el seu marge 

- el nervi que pot presentar 

- els diferents tipus i formes de cèl·lules i les seves característiques 

- la forma i els components de la càpsula que s’hi poden observar 

Per confirmar l’existència de les espècies que s’han classificat de la Serra estudiada hem 

fet ús de diversos documents, arxius i catàlegs que teníem al nostre abast. Una de les 

pàgines que hem visitat és la base de dades de http://biodiver.bio.ub, on no hi hem pogut 

localitzar quatre de les espècies que hi ha a la llista. Algunes de les de la llista (Cheilotela 

chloropus, Cinclodotus mucronatus, Grimmia pitardii, Oxytegus tenuirostris) no es troben 

a Catalunya. D’altres (Dicranoweisia cirrata, Homalia trichomanoides, Orthothecium 

intrincatum, Philonotis seriata, Pohlia wahlenbergii, Ptilium crista-castrensis, Schistidium 

crassipilum, Schistidium rivulare) no es troben a la regió del Camp de Tarragona però sí 
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en altres zones de Catalunya, n’hi ha que es troben als Ports de Beseit o a les muntanyes 

de Prades però no al Montsant (Conocephalum conicum, Didymodon tophaceus, 

Plagiochila asplenoides, Plagiopus oederiana, Rhynchostegium confertum, Tortella 

inclinata, Tortula canescents). Tot i així, d’espècies localitzades al Montsant també n’hi 

hem trobat algunes (Aloina aloides, Balbula unguiculata, Campyliadelphus chrysophyllum, 

Ctenidum molluscum, Gymnostomum calcareum, Grimmia orbicularis, Grimmia pulvinata, 

Homalithecium sericeum, Hypnum cupressiforme, Neckera complanata, Tortella tortuosa, 

Tortula muralis, Zygodon rupestris). 

Hi ha dos casos en què no hem aconseguit especificar l’espècie, de les quals només en 

tenim el gènere, a partir del qual no es pot concretar cap territori on aquestes hi tindrien 

presència (Dicranum sp., Eurhynchium sp.). 
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• APARENÇA DE LA COLÒNIA 

 

Les espècies que formen pulvínuls o 
coixinets, com les Grimmia, s’han 

adaptat per tal de mantenir-se 

hidratades i filtrar les radiacions 

solars. S’estenen per gran part del 

territori i en llocs secs i assolellats. 

 

 

Les catifes s’estenen sobre tota 

mena de superfícies, i acostumen a 

tenir una textura i una aparença llisa i 

plana, en especial, les hepàtiques 

tal·loses com les Conocephalum 

conicum. 

 

 

Les colònies arborescents són 

freqüents sobre les soques d’arbres. 

Potser és casualitat, però vam trobar 

Homalia trichomanoides en la soca 

d’un corniguer (Amelanchier ovalis) 

de dues fonts diferents, a la del 

Manyano i a la de la Mare de Déu. 
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Les espècies en forma de gespa les 

hem trobat més aviat seques, amb els 

fil·lidis cargolats, com els d’aquesta 

espècie Tortella inclinata 

 

  

 

 

 

En aquesta fotografia podem veure 

Eurhynchium sp. en forma de xarxa, 

que a l’estar humida se n’accentua 

l’aparença. 

 

 

 

Suposem que aquesta mostra es 

tracta d’una anual, com podria ser 

l’Aloina rigida. Ja que coincideix amb 

la descripció que ens ha proporcionat 

Historia Natural dels Països Catalans. 
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• CAULIDIS 

 

 

Majoritàriament, les molses tenen un caulidi 

simple, comés el cas de la Seligeria 

donniana, que encara que sigui molt petita es 

distingeix amb la lupa. 

 

Podem trobar caulidis ramificats, com els de 

Ptilium crista-castrensis, en què del caulidi 

principal, normalment més ample, en surten 

d’altres més prims. Aquesta ramificació pot 

ser pinnada, com en aquest cas, o irregular. 

 

 

 

 

En aquest cas, la ramificació és irregular. Es 

tracta de Neckera complanata. 

 

 

 

En molts casos, una molsa en forma de 

coixinet com la Grimmia pitardii, presenta un 

caulidi molt petit o nul, fent així que els 

fil·lidis estiguin subjectats directament per 

rizoides i units entre si. 
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• DISPOSICIÓ DEL FIL·LIDIS 

 

 

 

L’espècie Orthothecium intrincatum presenta 

els fil·lidis estesos i dístics sobre el caulidi. 

 

 

Els caulidis secunds són freqüents en 

espècies amb el caulidi ramificat, com 

Ctenidum molluscum, en què tots els fil·lidis 

estan girats cap a un costat.  

 

 

 

En aquesta fotografia (Pohlia wahlenbergii) es 

poden observar els fil·lidis complanats, 

sobreposats entre si i disposats aparentment 

en un pla. 

 

 

 

Els fil·lidis estan disposats en un eix julàci, 
amb un aspecte cilíndric degut a la imbrincació 

dels fil·lidis còncaus per la cara ventral 

(Hypnum cupressiforme). 
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• FORMA I ÀPEX DELS FIL·LIDIS 

 

Aquest fil·lidi de l’espècie Tortula 

muralis té un aspecte lingüiforme, 

amb forma de llengua, i l’àpex és 

arrodonit, encara que acabat en una 

punta hialina. 

 

 

L’espècie Homalothecium sericeum 

presenta uns fil·lidis lanceolats, estrets 

i amb un àpex acumniat. 

 

 

 

 

En aquesta fotografia s’hi pot observar 

un fil·lidi de l’espècie Pohlia 

wahlenbergii, amb un aspecte oblong i 
el·líptic, i acabat en un àpex agut. 
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El fil·lidi de la foto correspon a un 

briòfit del gènere Dicranum, té una 

forma clarament linear, semblant a 

una agulla fins a l’àpex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que en aquesta fotografia no 

es percebi correctament la forma 

del fil·lidi, es tracta d’un aspecte 

orbicular, circular amb l’àpex 

arrodonit (Plagiochila 

asplenioides). 

 

El fil·lidi de l’espècie Tortula 

canescens presenta un aspecte 

ovat, tot i tenir un àpex obtús 
travessat pel nervi excurrent. 

 

 

 

Els fil·lidis de l’espècie 

Rhynchostegium confertum  tenen 

una forma el·líptica però ampla. 

L’àpex és punxegut. 
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A la fotografia s’hi pot observar un 

fil·lidi de l’espècie Neckera 

complanata, que és lingüiforme i té un 

àpex obtús i apiculat. 

 

 

 

A l’espècie Hypnum cupressiforme, els 

fil·lidis són falciformes, amb un 

començament ample i amb un àpex 

sobtadament subulat. 
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• MARGE DEL FIL·LIDIS 

 

 

Els fil·lidis de l’espècie Cheilothela 

chloropus tenen el marge crenulat, 
prenen la forma de la silueta de les 

cèl·lules més superficials i sovint 

papil·loses. 

 

 

El marge dels fil·lidis de Ctenidium 

molluscum és dentat, degut a les 

cèl·lules del marge que en aquests 

casos acostumen a ser llargues i 

primes.  

 

 

 

 

A l’espècie Homalia trichomanoides té 

el marge dels fil·lidis pla i enter, està 

bàsicament format per cèl·lules llises. 

 

 

 

 



 

 

       42 

 

 

 

 

Els fil·lidis de l’espècie Tortula 

canescens tenen un marge enter però 

de cèl·lules estretes i llargues. 

 

 

 

En aquesta fotografia es pot observar 

el marge recurvat d’un fil·lidi de 

l’espècie Cinclidotus mucronatus. 
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• EL NERVI 

 

 

 

En l’espècie Grimmia orbicularis, el 

nervi és excurrent en un pèl hialí 

de cèl·lules sense cloroplasts. 

 

 

 

Els fil·lidis de l’espècie Homalia 

trichomanoides tenen un nervi 

senzill, i d’una sola capa de 

cèl·lules llargues i llises, que es 

diferencien de les de la làmina.  

 

 

 

 

Els fil·lidi de la fotografia té el nervi 

mucronat, arriba a l’àpex i en 

sobrepassa ínfimament 

(Schistidium rivulare). 
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El nervi dels fil·lidis de l’espècie 

Zygodon rupestris són mucronats, 

arriben a l’àpex però sense 
sobrepassar-lo.  

 

  

 

 

També hi ha casos, com el de 

Ctenidum molluscum, en que els 

fil·lidis no presenten nervi, són 

enervis.  
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• LES CÈL·LULES I LES PARETS 

 

 

 

 

Les cèl·lules dels fil·lidis de l’espècie 

Tortula muralis són rodones, contenen 

entre dos i quatre cloroplasts. Estan 

separades per unes parets gruixudes. 

 

 

 

L’espècie hepàtica Conocephalum conicum 

té dues capes de cèl·lules poligonals, amb 

cloroplasts nombrosos, i separades per 

unes parets molt primes. 

 

 

 

Les cèl·lules dels fil·lidis de l’espècie 

Rhynchostegium confertum, són molt 

llargues i estretes, vermiculars, llises i 

tenen les parets primes i els cloroplasts 

alineats degut a la presència de vacúols. 
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L’espècie Cinclidotus mucronatus  

tenen les cèl·lules rodones i molt 

papil·loses, cosa que dificulta 

conèixer el nombre de cloroplasts. 

Estan separades per parets primes. 

 

En els fil·lidis de l’espècie Grimmia 

pitardii, les cèl·lules llises prenen 

formes hexagonals, amb la presència 

de vacúols i nombrosos cloroplasts. 

Les parets cel·lulars són primes. Les 

cèl·lules del nervi són llises i llargues. 

 

 

 

 

Les cèl·lules de l’espècie Homalia 

trichomanoides tenen un aspecte 

rombal, la seva superfície és llisa i 

estan separades per unes parets molt 

gruixudes. Al seu interior hi contenen 

entre els dos i els quatre cloroplasts. 
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Les cèl·lules de la fotografia pertanyen a 

l’espècie Neckera complanata, són 

petites, oblongues, vermiculars, llises i 

volten els vuit cloroplasts. Les parets són 

primes. 

 

 

 

En aquesta fotografia s’hi poden 

observar les cèl·lules d’un fil·lidi de 

l’espècie Oxystegus tenuirostris, 

quadrades i llises, separades per 

gruixudes parets. 

 

 

Les cèl·lules de l’espècie Didymodon 

tophaceus són majoritàriament 

rectangulars i llises, amb nombrosos 

cloroplasts i un parell de vacúols. Estan 

separats per una paret prima. 
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• LA CÀPSULA 

La càpsula de l’espècie Grimmia 

pulvinata és el·lipsoïdal, i té un 

opercle subulat. El fet de que estigui 

seca, n’accentua les estries 
longitudinals. 

 

 

 

 

 

 

En aquesta fotografia es pot observar 

la càpsula de l’espècie Aloina rigida, 

cilíndrica horitzontal, sense 

peristoma i estriada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La càpsula d’aquesta fotografia és 

ovoide i manté la caliptra unida, que 

sembla ser campanulada. No se li 

distingeix ni l’opercle ni el peristoma 

(Zygodon rupestris). 

 

  

L’espècie Grimmia pitardii té unes 

càpsules cilíndriques cobertes 

totalment per una caliptra estriada i 

campanulada, amb una seta tan curta 

que no es percep a la fotografia. 
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La càpsula cilíndrica de l’espècie 

Grimmia pitardii presenta un 

peristoma simple, i un opercle 

rostrat. 

 

 

 

 

L’espècie Grimmia orbicularis té 

una càpsula cilíndrica, estriada i 

horitzontal, coberta per una caliptra 

campanulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La càpsula clorofíl·lica que apareix 

en aquesta fotografia correspon a 

l’espècie Orthothecium intricatum, 

té una aparença gibosa. L’opercle 

és rostrat. 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONS 

Aquest treball està encaminat a la identificació d’algunes espècies de briòfits de la serra 

del Montsant, situats en fonts del vessant nord, i la realització d’un catàleg amb 

descripcions i fotografies.  

He trobat molta dificultat a l’hora d’identificar les espècies, per la falta de coneixements i 

d’experiència i la complexitat intrínseca de fer-ho. 

L es conclusions que n’he pogut treure són les següents:   

1. S’han realitzat vora les 1000 fotografies, 850 de les quals són al laboratori i les 

restants, al camp. També s’han capturat 5 vídeos al laboratori. 

2. S’han identificat 34 espècies diferents, tot i que algunes són poc clares. 

3. He observat que l’ordre més freqüent a la solana és el de les Grimmials, ja que estan 

molt ben adaptades a qualsevol clima, sobretot a l’àrid; en canvi, les més freqüents a 

l’obaga són les Pottials. 

4. L’ordre més extens que he estudiat és el de les Pottials, seguit de les Hypnals i les 

Grimmials. 

5. 13 de les 34 espècies identificades estan citades a la Serra de Montsant. 

6. 7 de les 34 espècies identificades estan citades a la regió del Camp de Tarragona però 

no a la Serra. 

7. 8 de les 34 espècies identificades estan citades a Catalunya però no a la regió del 

Camp. 

8. 4 de les 34 espècies identificades no estan citades a Catalunya. 

9. Els dos gèneres dels quals no se n’ha pogut concretar l’espècie no es poden fer servir 

com a cercadors, per tant, no se n’han trobat resultats. 

10. A mesura que augmenta l’altitud, s’incrementa la biodiversitat de briòfits.  

11. Com que el substrat majoritari de la serra és el conglomerat calcari, totes les espècies 

trobades presenten la capacitat o la necessitat de viure-hi. 

12. Les briòfits no tenen nom vulgar al nostre país, en canvi, als països nòrdics sí, degut 

al clima i una cultura ambiental més avançada en aquest camp. 
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13. Les pluges irregulars permeten l’existència de nombroses fonts al Montsant, però 

durant una època llarga de sequera, d’algunes d’aquestes, no en raja aigua.  

14. La majoria de molses trobades sobre el conglomerat tenen forma de coixinets, també 

anomenades gespes compactes, i curiosament, ocupant els solcs dels còdols despresos. 

15. Les espècies trobades sobre del propi sòl poden tenir forma de catifes, de gespes o 

de xarxes. 

16. Normalment, alguna espècie que hem trobat sobre d’un tronc, pren un aspecte 

arborescent. 

17. Els fil·lidis de les hepàtiques, a part de no tenir nervi, estan formats per un parell (o 

més) de capes de cèl·lules. 

18. A l’hora d’identificar una espècie, una imatge dóna molta informació. 

19. Hi ha alguna mostra que no s’ha pogut identificar per falta d’informació i d’experiència. 

20. S’han trobat poques espècies amb la presència d’esporòfits i càpsules perquè l’època 

de reproducció diplohaploide dels briòfits és a la tardor i a l’hivern.  

21. Les espècies Ptilium crista-castrensis  i Tortula sp. que s’han identificat es troben a la 

llista de briòfits protegits dels Països Catalans a l’article “Catálogo de flora amenazada de 

Cataluña”. 

22. Existeix un ampli camp d’estudi dels briòfits en el Montsant que en un futur pot portar 

a terme el Parc Natural o els diferents estudiosos de la zona. 

23. Requeriríem una revisió exhaustiva de la llista per tal d’aclarir dubtes i si calgués 

aportar nova informació. 

 

 

 

 

 

 

       51 

 



 

 

En el treball que he realitzat hi he dedicat moltes hores, entre les quals he disfrutat a 

l’hora d’anar a buscar les mostres i al fer les fotografies amb el microscopi, cosa que he 

trobat molt interessant i primordial en el desenvolupament del treball, ja que explica la 

majoria de les particularitats de cada espècie que posteriorment he identificat. Les hores 

més feixugues han estat les d’identificació, pel fet d’haver d’observar, rectificar i remirar 

les fotografies mil i una vegades i comparar-les amb les d’algunes pàgines d’Internet i les 

descripcions dels llibres (bibliografia). 

Les primeres espècies que vaig estudiar em van resultar més fàcils d’identificar, i a mida 

que he anat acotant les mostres m’he trobat amb més dificultats a l’hora de concretar-les. 

El recull de fotografies resultants és molt gratificant. He après a fer-les, i he disfrutat al 

veure que són especials per la seva curiositat i bellesa. M’ha captivat el fet que un 

element tan poc quotidià i de petites dimensions com una molsa, donés tant de sí. 
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ÍNDEX D’ESPÈCIES 

AVÍS: L’ANNEX S’HA REDUÏT EN LA PRESENT PRESENTACIÓ PER RAONS 
D’ESPAI. LA DESCRIPCIÓ COMPLETA DE TOTES LES ESPÈCIES S’HA INCLÒS 
EN EL CD QUE S’ADJUNTA. 

 

Aloina aloides  

Barbula unguiculata  

Campyliadelphus chrysophyllum 

Cheilotela chloropus 

Cinclidotus mucronatu 

Conocephalum conicum 

Ctenidium molluscum  

Dicranoweisia cirrata  

Dicranum sp.  

Didymodon tophaceus 

Eurhynchium sp. 

Gimnostomum calcareum 

Grimmia orbicularis 

Grimmia pitardii 

Grimmia pulvinata 

Homalia trichomanoides 

Homalothecium sericeum   

Hypnum cupressiforme 

Neckera complanata  

Orthothecium intricatum 

Oxystegus tenuirostris 

Philonotis seriata 

Plagiochila asplenioides 

Plagiopus oederiana  

Pohlia wahlenbergii 

Ptilium crista-castrensis   

Rhynchostegium confertum  

Schistidium crassipilum 

Schistidium rivulare  

Tortella inclinata 

Tortella tortuosa 

Tortula canescens 

Tortula muralis 

Zygodon rupestris 

 

    



Aloina aloides 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 

  Aloina aloides a la font de la Gleva 

  Caulidis d’Aloina aloides 

 

Plantes gregàries. Caulidis de 0’2 a 0’5 cm d’alçària, de color verd fosc. Fil·lidis rígids, 

lingüiformes, amb la base ampla i el marge enter, fortament incurvat. Nervi ample, 

excurrent, cobert a la cara ventral de nombrosos filaments clorofíl·lics. Càpsula 

cilíndrica, dreta o inclinada; dents del peristoma incurvades en estat sec. Creix en peus 

isolats o fent gespes laxes, entre altres muscínies, en sòls argilosos, calcaris, secs, 

pedregosos i exposats o sobre parets a la terra baixa. 
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Aloina aloides 

Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 

 

 

 

 

 

 

  Fil·lidi (100X) 

                                                Cèl·lules del nervi i de la làmina (400X) 

 

 

 

 

 

 

 

Cèl·lules del marge, enter (1000X)  
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Barbula unguiculata 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Barbula unguiculata a la balma del Sapo 

  Gametòfits i caulidis 

 

Fil·lidis lingüiformes, de marge pla, recurvat a la base. Àpex agut. Nervi excurrent en 

un apicle; cèl·lules llargues i estretes. Cèl·lules de la làmina rectangulars curtes, molt 

papil·loses; paret gruixuda. Seta vermella. Forma gespes de 0’5 a 3 cm d’alçària, en 

sòls calcaris, humits. Està mesclada amb la Plagiochila asplenioides. 
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Barbula unguiculata 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 
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Àpex (1000X) 

 

Fil·lidis (100X)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cèl·lules de la làmina, del nervi i marge (400X) Cèl·lules de la làmina, del nervi i marge (1000X) 

 

 

 

 

 

 

 
Cèl·lules, parets i marge (1000X) 



Cheilothela chloropus 
Família: Ditrichceae 

Ordre: Dicranales 

 Cheilothela chloropus al naixement de Fontalba 
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Planta de fins a 2 cm d’alçària. Fil·lidis erectopatents, rígids, lanceolats, gradualment 

atenuats, adpresos en estat sec, de marge pla i crenulat. Làmina biestratificada. 

Cèl·lules medials  isodiamètriques, fortament papil·loses; les basals llises i 

rectangulars. Nervi ample i excurrent. Forma gespes denses, de color verd a 

glaucescent, sobre sòls bàsics de terra baixa.  

 

Gametòfits i caulidis de Cheilothela chloropus 
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Cheilothela chloropus 
Família: Ditrichceae 

Ordre: Dicranales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Àpex d’un fil·lidi (1000X) 

 

 

 Fil∙lidi (100X) 

 

 

 

 

 

 
Marge pla i crenulat d’un fil·lidi (1000X) 



Cinclidotus mucronatus 
Família: Cinclidotaceae 

Ordre: Pottiales 
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s, les basals rectangulars. Nervi gruixut, excurrent 

en un mucró. Càpsula exserta. Forma coixins força compactes, de color verd fosc o 

brunenc, sobre troncs o roques a les vores de cu ua, de terra baixa a l’estatge 

montà; sovint calcífuga.  

Cinclidotus mucronatus

 

 
 a la font del Manyano 

 

 

Plantes d’indrets molt humits, d’1 a 3 cm d’alçària. Fil·lidis rectes, oblongs, obtusos i 

mucronats, regularment cargolats en estat sec, de marge recurvat. Cèl·lules de la 

làmina hexagonals, molt papil·lose

Gametòfit i caulidis 

rsos d’aig
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Cinclidotus mucronatus 
Família: Cinclidotacea

Ordre: Pottiales 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

 

Àpex d’un fil·lidi (400X)  

 

 

 
Fil·lidi (100X) 

 

 

 

 

    Cèl·lules de l nervi i de la làmina (400X) 

 

 

 

 

 

Cèl·lules, paret i marge (1000X) 

 



Conocephalum conucum 
Família: Conocephalaceae 

Ordre: Marchantiales 
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vores ondulades en e es de cèl·lules 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocephalum cunicum a la font de l’Ermita de Santa Magdalena 

 

Hepàtica tal·losa. Tal·lus bifurcat, amb lòbuls rob

  Gametòfits tal·losos do Conocephalum conicum 

usts; nervi fosc al dors, àpex arrodonit 

i stat sec. Epidermis dorsal reticulada. Té dues cap

poligonals al tal·lus. Planta de color verd fosc i brillant. Forma catifes extenses sobre 

roques i sòls molt humits, a les fonts, sovint amb contacte amb l’aigua, en zones 

ombrejades, des de la terra baixa fins a l’estatge subalpí. Aquesta espècie s’ha trobat 

a l’Ermita de Santa Magdalena i al toll del riu Montsant. 



Conocephalum conucum 
Família: Conocephalaceae 

Ordre: Marchantiales 
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 Tal·lus doblegat (40X) 

 

 

 

Dues capes de cèl·lules de la làmina (400X) 

 

 

 

 

 Cèl·lules poligonals (1000X)  
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Ctenidum molluscum 
Família: Hypnaceae 

Ordre: Hypnales 

 

 

 

 

 

algunes de papil·loses, de parets primes. Espècie molt polimorfa.

Ctenidum molluscum al naixement de Fontalba

 

 

 

 

 

 

 

 Plantes de petites a robustes. Caulidis primaris 

drets, pinnats, plomosos, més o menys lanceolats. 

abruptament acuminats i secunds, de marge 

Gametòfit regularment pinnat i caulidis de Ctenidum molluscum 

prostrats, els secundaris de prostrats a 

Fil·lidis caulinars cordats, 

dentat, amb nevi nul. Cèl·lules llises, 

 Forma catifes 

denses, daurades, d’un verd brillant o bru, en sòls i roques calcaris des de terra baixa 

a l’estatge subalpí. Aquesta espècie s’ha trobat al naixement de Fontalba i a l’Ermita 

de Sant Antoni. 



Ctenidum molluscum 
Família: Hypnaceae 

Ordre: Hypnales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fil·lidi ennervi (40X) Àpex d’un fil·lidi (400X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marge i cèl·lules d’un fil·lidi (400X) 
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Didymodon tophaceus 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 

 

 

 

 

 

 

Des de terra baixa a l’estatge montà. 

Didymodon tophaceus extreta d’un toll en el curs del riu Montsant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gametòfits en estat sec i rehidratat de Didymodon tophaceus 

Planta petita de fins a 2’5 cm d’alçària. Fil·

enter, pla o recurvat; i el nervi precurrent. Cèl·

Forma gespes de color verd oliva a brunenc, so

lidis lanceolats. Amb l’àpex obtús; el marge

lules de la làmina rectangulars, llises. 

bre sòls i roques calcàries regalimoses. 



Didymodon tophaceus 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 
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  Fil·lidis en els que s’observa l’àpex (40X) 

   

      Marge dels fil·lidis (400X) 

Cèl∙lules i parets (1000X) 
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Gimnostomum calcareum 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 

 

 

 

 

lanta ex 

e la 

o ate nul. 

orma gespes denses, de alcàries, molles o humides, 

des de terra baixa a l’estatge montà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 de fina a 0’5 cm. Fil·lidis lin

làmina quadrades, papil·loses, le

ny a l’àpex. Càpsula el·lipsoï

    Gimnostomum calcareum vora el degotall de Sant Bartomeu 

 

Caulidis de Gimnostomum calcareum 

P ears, de marge biestratificat, pla i crenulat; l’àp

 amb abundants papil·les. Cèl·lules d

s basals diferenciades, més llargues i llises. Nervi que 

dal; opercle llargament rostrat, oblic; peristoma 

apiculat; flexuosos o cargolats en estat sec,

n

F color verd clar, sobre roques c



Gimnostomum calcareum 
Família: Pottiaceae 

Ordre: Pottiales 
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Cèl·lules basals (400X) Fil·lidis (100X) 

Marge, cèl·lules laminars i del nervi, parets (400X-1000X)  

Àpex (400X-1000X) 
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a hialina llarga i denticulada

lules quadrades o rodones de parets

a. Càpsula inclinada, exserta. Molsa

alçària, de color verd gris, blanquinós i 

ts del conglomerat calcari sobre el qual es 

 

 

Grimmia orbicularis 
Família: Grimmiaceae 

Ordre: Grimmiales 

 

 

Fil·lidis carinats que s’estrenyen bruscament en una punt  

amb el marge recurvat ambdós costats; cèl·  

gruixudes i noduloses. Seta de 2-3 cm, corbad  

molt comuna que forma coixinets d’1 a 5 cm d’

que sovint ocupa el clot que deixen els clas

troben. 

  
     Grimmia orbicularis al naixement de Fontalba 

Conjunt de caulidis amb la presencia d’un esporòfit 



 

Grimmia orbicularis 

Família: Grimmiaceae 

Ordre: Grim

 

 

 

 

 

 

 

 

miales 
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Fil·lidi (100X) 

   Pèl hialí d’un fil·lidi (400X) 

Fil·lidi (400X) Cèl·lules del marge del fil·lidi (1000X) 
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Homalia trichomanoides 
Família: Neckeraceae 

Ordre: Leucodontales 
 

 

 

 

ficats. Fil·lid

 

l fil·lidi. For  

Homalia trichomanoides a la font del Manyano 

 

Caulidis prostrats, irregularment rami

amb l’àpex arrodonit, dentat, i el ma

rombals, progressivament estretes i llargues v

perceptible que recórrer 1/2 i 3/4 de

al sòl o en roques calcàries humides de l’estatg

Gametòfits i caulidis 

is complanats, d’oblongs a espatulats, 

rge pla. Cèl·lules de la part superior de la làmina

ers la base del fil·lidi. Nervi simple, poc 

ma catifes laxes a la base dels arbres,

e montà. 



 

Homalia trichomanoides 
Família: Neckeraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre: Leucodontales 

  

 

 

 

Caulidi (100X) 

Cèl·lules laminars, de l’àpex i el marge (400X) Cèl∙lules del nervi simple (400X) 
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