Llibre Vermell
dels Briòfits Amenaçats
de les Illes Balears
Llorenç Sáez

Títol: Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears
Autor: Llorenç Sáez
© d’aquesta edició: Conselleria de Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears
© dels textos: Llorenç Sáez
© dels dibuixos: Llorenç Sáez
© dels mapes: Llorenç Sáez
Primera edició: novembre, 2020
Composició: Kit-book Serveis Editorials, S.C.P., 2020
ISBN: 978-84-122251-6-7
Dipòsit legal: PM 777-2020
És permesa la reproducció del contingut de l’obra sempre que se n’esmenti la procedència.
Citació recomanada:
Sáez, L. 2020. Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears. Conselleria de Medi
Ambient i Territori. Palma de Mallorca.

Index
Introducció............................................................................................... 5
Consideracions generals............................................................................. 5
Breu visió històrica de les recerques briològiques
a les Illes Balears......................................................................................... 6
Objectius................................................................................................... 7
Metodologia............................................................................................ 11
Precisions metodològiques sobre l’aplicació de les
categories IUCN...................................................................................... 11
Estructura de les fitxes.............................................................................. 17
Abreviatures utilitzades............................................................................ 20
Resultats.................................................................................................. 21
Catàleg dels briòfits de les Balears............................................................ 21
Anàlisi dels resultats................................................................................. 30
Fitxes dels tàxons amenaçats: Hepàtiques................................................. 33
Fitxes dels tàxons amenaçats: Molses........................................................ 65
Espècies quasi amenaçades (NT)............................................................ 157
Espècies insuficientment conegudes (DD)............................................. 173
Consideracions generals sobre els briòfits
amenaçats de les Balears........................................................................ 185
Proposta d’accions de caràcter general.................................................. 191
Millora i manteniment de la informació sobre briòfits a les Balears........ 191
Obtenció de dades poblacionals............................................................. 193
Proporcionar protecció legal................................................................... 192

Agraïments............................................................................................ 195
Bibliografia........................................................................................... 197
Annex I: Fotografies d’alguns briòfits amenaçats................................... 209
Annex II: Espècies de briòfits amenaçades a les Illes
Balears amb distribució per illes i categoria IUCN............... 215

Introducció

Consideracions generals
Els briòfits (hepàtiques, molses i antocerotes) són plantes que, per la seva mida
relativament petita i per ser en general poc visibles, no han rebut molta atenció
en els programes de conservació (Tan & Pocs, 2000). No obstant això, a banda
del valor intrínsec i no instrumental de les seves espècies, aquest grup de plantes
pot representar una part prou important de la biodiversitat en diversos hàbitats
terrestres, a més de tenir un paper fonamental en el funcionament dels ecosistemes
(Vitt & Wieder, 2009).
La destrucció, la fragmentació i la transformacions dels hàbitats naturals a les
Illes Balears al llarg de les darreres dècades, bàsicament des de finals del segle XX
és ben coneguda i en diversos grups taxonòmics està ben documentada l’existència
de diverses espècies assimilades a categories de risc en documents científics de
caràcter conservacionista. Els briòfits són un grup que no escapa de la major part
de les amenaces de diversa índole que han afectat, i encara afecten, a gran part de
les plantes autòctones de les Balears. Però per algunes de les seves característiques
biològiques i ecològiques, els briòfits poden tenir particularitats que els fan
especialment més vulnerables, com per exemple el fet de requerir, en general, un
ambient humit (al menys temporalment) per desenvolupar-se i reproduïr-se, per
trobar-se algunes espècies amenaçades en ambients molt específics i fràgils (barrancs
càrstics, entrada de cavitats, penyals de muntanya humits, basses temporals, etc.)
o degut a que alguns briòfits són epífits estrictes i creixen en espècies arbòries o
arbustives molt rares a les Balears el que limita molt el seu hàbitat potencial. A
diferència de les plantes vasculars, no existeixen briòfits endèmics de les Balears,
però sí es troben diverses rareses corològiques, al menys en el context de les illes
mediterrànies, el que fa que la seva presència al nostre arxipèlag sigui molt rellevant
des d’un punt de vista biogeogràfic i també conservacionista.
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En aquest context i abans d’iniciar accions concretes de conservació, és necessari
identificar les espècies amenaçades de briòfits de les Balears i classificar-les segons el
seu risc d’extinció, per poder fer possible la inclusió de les espècies en una situació
de risc més alt al Catàleg Balear d’Espècies Protegides. Aquest llibre, més enllà de ser un
document científic d’evident caràcter conservacionista, hauria de tenir incidència
pràctica, institucional i educativa. Som conscients que des del moment de la
publicació d’aquest document es generaran (això seria esperable) noves dades que
faran que hagin de ser reconsiderades algunes de les avaluacions realitzades, o que
es descobriran espècies encara no detectades a les Balears, algunes potencialment
amenaçades, i per tant, quedarà pendent una important tasca d’actualització per
al futur.

Breu visió històrica de les recerques briològiques a les Illes Balears
Encara que les primeres dades relatives als briòfits de les Balears es remunten
a inicis i mitjans del segle XIX algunes d’aquestes primeres contribucions,
concretament les degudes a Ramis (1814) i Weyler (1854), tenen escàs valor des
del punt de vista briològic, ja que a banda d’aportar escasa informació, aquesta no
és massa fiable i en ocasions fa referència a espècies la presència de les quals és poc
versemblant a les Balears. També a inicis del segle XIX, J. Cambessèdes, en una
aportació bàsicament centrada en plantes vasculars (Cambessèdes, 1827), inclou
dades d’unes poques molses (concretament 7 espècies) recollides per Hernández
a l’illa de Menorca. No és fins a finals del segle XIX i inicis del segle XX quan es
publiquen les primeres dades briològiques fiables i amb una major incidència a
nivell territorial i sobre el conjunt de la brioglora del arxipèlag. Aquestes aportacions
són degudes, principalment, a J.J. Rodríguez Femenies i a W.E. Nicholson. De
fet Rodríguez Femenies (1875) va publicar el primer catàleg de briòfits de les
Balears, el qual aporta dades només per les illes de Mallorca i Menorca, a partir
de les seves pròpies recol·leccions i per les realitzades per M. Willkomm i C.F.
Hegelmaier. També a inicis del segle XX Casares Gil (1915), en una obra d’abast
territorial ampli, va actualitzar el catàleg de briòfits de les Balears que va establert
40 anys abans J.J. Rodríguez, però en aquest nou catàleg encara no s’inclou cap
dada briològica per les Pitiüses.
És a partir de mitjans del segle XX quan es va constatar un fort increment en la
publicació de dades sobre aquest grup de plantes per a les Balears, principalment a
càrrec de C. Casas i el seu equip (M. Brugués i R.M. Cros) i també per les contribucions
6
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de J. Vives, els quals varen explorar les principals illes de l’arxipèlag. De fet aquest
darrer autor va fer una nova actualització del catàleg briofític de les Balears (Vives i
Codina, 1976a). Poc després de les primeres aportacions briològiques de C. Casas
a la flora de les Balears, diversos briòlegs estrangers, principalment T.L. Blockeel,
A.C. Crundwell, F. Koppe, i J.L. Sloover, entre d’altres, varen realitzar aportacions
d’incidència desigual en la millora de la brioflora de les Balears, encara que és
F. Koppe qui fa les aportacions més destacables, en concret per la brioflora de
Mallorca.
A finals del segle passat i fins al moment actual, diversos botànics baleàrics,
principalment J. Pericàs, J. A. Rosselló i L. Sáez a Mallorca, i P. Balaguer i P.
Fraga a Menorca (en col·laboració amb els autors anteriors), varen realitzar
aportacions notables per la brioflora de les Balears, però de forma discontínua en
el temps i amb una intensitat molt desigual en l’espai. De fet gran part de les seves
prospeccions briològiques a Mallorca corresponen a la Serra de Tramuntana de
Mallorca, la zona amb una major diversitat d’espècies de briòfits de l’arxipèlag, que
fou inicialment explorada amb cert detall per J.A. Rosselló. També aquest darrer
autor i R.M. Cros van realitzar una notable aportació a la flora briofítica de les
Pitiüses (Cros & Rosselló, 1984), subarxipèlag que havia estat molt poc estudiat
fins al moment. Les més destacables activitats briològiques recents realitzades a
les Balears, considerant el relativament breu període de temps, només vuit anys
(2008-2016), i la rellevància dels resultats, són les degudes a J. Pericàs, el decés
del qual va truncar la ràpida progressió en la millora del coneixement briològic de
l’arxipèlag.

Objectius
Per establir prioritats en la conservació d’espècies es necessari disposar d’una
informació més o menys sòlida sobre dades poblacionals, hàbitat, amenaces, el que
requereix un treball de camp més o menys detallat. Tanmateix, actualment existeixen
un conjunt de factors que dificulten l’obtenció de dades de camp, no només per als
briòfits, sinó que també afecta a pràcticament tots els grups de flora i fauna:
1. La forta declinació en les darreres dècades dels estudis que impliquen
treball de camp, el qual és necessari per obtenir de dades biològiques
fiables. Segons Ríos-Saldaña & al. (2018) entre els anys 1980 i 2014 en la
producció bibliogràfica relativa a conservació, la proporció d’estudis que
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inclouen treball de camp ha baixat un 20%, mentre que l’anàlisi de dades
(prèviament existents) i en els estudis de modelització han experimentat un
increment del 800% i del 600%, respectivament.
2. La dràstica disminució en el nombre d’especialistes en el coneixement
dels diversos grups taxonòmics (fauna -invertebrats bàsicament-,
plantes, fongs, algues, líquens, etc.), deguda, bàsicament, als mecanismes
bibliomètrics (Boero, 2010) i, en part, també, per la suposada supremacia
d’una visió «ecològica» (processos, funcions) vs. una visió «sistemàtica»
(espècies) en el regiment de la biodiversitat (Blanché, 2018).
Tot i aquestes dificultats abans enumerades, en els darrers anys s’ha constatat un
increment sobre l’interès relatiu a l’estat de conservació dels briòfits de la península
Ibèrica, tant a nivell de documents com poden ser els llibres vermells i les llistes
vermelles (Garilleti & Albertos, 2012; Brugués & al., 2014; Sáez & al., 2019a, 2019b)
com l’aparició de figures legals que proporcionen protecció a determinats tàxons de
briòfits a nivell europeu, estatal o regional. Tanmateix, la proporció de tàxons de briòfits
amenaçats en l’àmbit de l’Espanya peninsular i les Illes Balears que disposen d’alguna
protecció a nivell estatal o autonòmic és molt baixa (Infante & al., 2017).
Encara que el catàleg dels briòfits de les Balears és relativament recent (Cros &
al., 2008) al llarg de la darrera dècada s’han descobert diverses espècies de briòfits
noves per l’arxipèlag, algunes de les quals tenen un evident interès biogeogràfic
i conservacionista, per ser elements molt rars no només al nostre arxipèlag, sinó
també per ser-ho en el conjunt de les illes mediterrànies. Tanmateix, mai s’ha
publicat un document amb caràcter de llista vermella o de llibre vermell dels
briòfits de les Balears, a diferència del que s’ha realitzat en altres països i comunitats
autònomes de l’estat.
La realització d’un llistat dels briòfits que es trobarien amenaçats al nostre
arxipèlag, d’acord amb criteris IUCN (2012), no està exempta de problemes, i segons
com, es podria considerar agosserada, ja que, entre altres coses, es tracta de plantes
de mida petita i el seu estat de coneixement és, en bastants casos, poc detallat o
fragmentari, a diferència de les informacions disponibles (especialment en relació a la
seva distribució) per les plantes vasculars. No obstant, és obvi que algunes espècies de
briòfits a les Balears ocupen hàbitats fràgils des del punt de vista ecològic, essent el seu
hàbitat potencial escàs, com per exemple les espècies que viuen en hàbitats aquàtics i
està documentada la presència d’un poblament briofític singular en zones sotmeses a
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inundacions temporals, especialment a Menorca. Per altra banda diversos autors han
posat de manifest el caràcter relictual de diverses espècies de briòfits restringides (a les
Balears) a les zones altes de la Serra de Tramuntana, com serien les zones culminals,
els penyals, les cavitats nivo-càrstiques i els barrancs (Rosselló & Ginés, 1980; PérezObiol & al., 2003; Moragues & al., 2008). Per tant, abans d’iniciar una revisió
detallada de la brioflora del arxipèlag amb la intenció d’identificar de forma objectiva
les espècies amenaçades, ja hi ha indicis de l’existència d’un conjunt d’espècies de
briòfits que, al menys potencialment, podrien estar en situació de risc, ja que les
amenaces de diversa índole que actúen sobre elles i els seus hàbitats segueixen actuant
en aquests moments o fins i tot la seva intensitat es podria incrementar en el futur.
Finalment, s’ha de considerar que si bé els fenòmens d’extinció són habituals al
llarg de l’evolució, les ràpides desaparicions que s’han observat en diversos grups
taxonòmics a nivell global a les darreres dècades no poden ser contrarestades pels
mecanismes evolutius, que al seu torn actúen sobre unes escales de temps en general
molt llargues. Per tant, correspon a les administracions públiques, i amb el suport
dels investigadors, identificar i intentar solucionar els problemes de conservació,
establint programes per a inventaris, avaluació, protecció, gestió i per tal de limitar
la pèrdua de biodiversitat tant del grup en taxonòmic en qüestió com per la resta de
grups existents a les Illes Balears. Finalment, la sensibilització a nivell social sobre la
importància dels briòfits s’ha de reforçar i la informació sobre aquest grup de plantes
hauria de ser més fàcilment accessible (Hallingbäck, 1995).
En aquest context, els objectius concrets d’aquest estudi són:
1. Actualitzar el coneixement relatiu als briòfits de les Illes Balears.
2. Aplicar les categories IUCN (2012a,b) al conjunt de la brioflora de
l’arxipèlag.
3. Actualització dels coneixements relatius a l’estat de conservació de les
espècies amenaçades.
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Metodologia
L’àmbit geogràfic considerat en aquest estudi és el territori de les Illes Balears, el
qual inclou una superfície de 4.992 km2.
El grup d’organismes que ha estat objecte del present estudi inclou els briòfits en
sentit ample, és a dir: antocerotes, hepàtiques i molses. Com referència taxonòmica
s’ha seguit Hodgetts & al. (2020). Per no fer el document innecessàriament llarg,
no hem inclòs, en general, sinonímies ja que amb els recursos actuals es pot trobar
informació nomenclatural detallada a Hodgetts & al. (2020) i a la base de dades
http://www.tropicos.org. Si han estat inclosos els principals sinònims a les fitxes de
les espècies amenaçades.
Per a l’elaboració del catàleg dels briòfits de les Balears s’han usat vàries fonts
d’informació bàsiques: les dades incloses en les publicacions científiques de caràcter
corològic o de revisions taxonòmiques, així com les dades corresponents a herbaris
i les prospeccions de camp realitzades per l’autor al llarg de les darrres dècades. S’ha
procedit a realitzar la confrontació de tots els tàxons de la brioflora de les Balears amb
els criteris IUCN (2012a,b).

Precisions metodològiques sobre l’aplicació de les categories IUCN
En aquest estudi s’han tingut en consideració tots els tàxons corresponents a briòfits
que es consideren autòctons de les Illes Balears. Per a les avaluacions s’han seguit les
directrius per a l’aplicació dels criteris i categories UICN (2003, 2012a,b, 2017). Les
categories IUCN pretenen ser una eina objectiva i explícita per la classificació de les
espècies d’acord amb el seu risc d’extinció.
Les categories relatives al grau d’amenaça, seguint els criteris de l’IUCN (2003,
2012a,b) són les següents, incloses les que serien aplicables a nivell regional:
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EX: extingit (Extinct)
EW: extingit en estat silvestre (Extinct in the Wild)
RE: extingit a nivell regional (Regional Extinct)
CR: en perill crític (Critically Endangered)
EN: en perill (Endangered)
VU: vulnerable (Vulnerable)
NT: quasi amenaçat (Near Threatened)
LC: poc preocupant (Least Concern)
DD: dades insuficients (Data Deficient)
NE: no avaluat (Not Evaluated)
NA: no aplicable (Not Evaluated)

Les categories i els criteris de l’UICN (2012a) estan dissenyats per ser aplicats a
tàxons en conjunt de la seva àrea (avaluació a nivell global), i no a regions geogràfiques
concretes. Tanmateix, aquestes categories són amplament utilitzades a nivell regional
i existexen recomanacions per a la seva aplicació a aquest nivell (IUCN, 2003,
2012b).
Per les característiques del grup de plantes estudiat i per ser l’àrea d’aplicació
un arxipèlag de superfície petita, els criteris IUCN han estat adaptats en el sentit
de modificar llindars relatius a les àrees d’ocupació (AOO) i extensió de presència
(EOO) per evitar una sobre-estimació d’espècies a la Llista Vermella resultant.
Aquestes adaptacions segueixen, en línies generals, la proposta de González Mancebo
& al. (2012) per a l’avaluació dels briòfits amenaçats de les Illes Canàries, però amb
algunes excepcions: bàsicament, que en el nostre cas no hem utilitzat el criteri «A»,
ja que no hi ha, per al moment, dades detallades per la seva aplicació en el cas dels
briòfits de les Illes Balears. No s’estableixen llindars d’AOO ni d’EOO ni de nombre
de localitats per a la categoria «NT» (quasi amenaçat), ja que IUCN (2012a) no
explicita cap criteri detallat per a l’atribució de tàxons a aquesta categoria. A la taula
1 s’indiquen els criteris adaptats a les diferents categories de risc que s’han utilitzats
a la Llista vermella de Briòfits de les Illes Balears.
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Criteri

Descripció

Categoria
CR

EN

VU

B1

EOO escassa i estimacions indicant al menys
l’assoliment de 2 punts a-c:
(a) Severament fragmentada o nombre de
localitats
(b) Disminució continua, observada, inferida
o projectada, en qualsevol dels següents
aspectes:
(i) EOO
(ii) AOO
(iii) àrea, extensió i/o qualitat de l’hàbitat
(iv) nombre de localitats o subpoblacions
(v) nombre d’individus madurs
(c) fluctuacions extremes en qualsevol dels
següents aspectes:
(i) EOO
(ii) AOO
(iii) nombre de localitats o subpoblacions
(iv) nombre d’individus madurs

≤5 km2
1 loc.

≤50 km2
2 loc.

≤500 km2
3-5 loc.

B2

EOO escassa i estimacions indicant al menys
l’assoliment de 2 punts a-c (indicat abans a
B1)

0,25 km2
1 loc.

≤1,25 km2
2 loc.

≤5 km2
3-5 loc.

D

Població amb restringida AOO, vulnerable
als efectes de l’activitat humana o a
esdeveniments fortuits en un període de
temps molt curt en un futur incert, essent, per
tant, capaç de canviar a CR o inclús a (EX)
[RE] en un període de temps molt curt.

≤2,5 km2
≤5 loc.

Taula 1. Criteris adaptats a les diferents categories de risc que s’han utilitzats a la Llista vermella de
Briòfits de les Illes Balears. «loc.»=localitat(s).

Per tal de procedir a l’assignació d’un taxon a una categoria IUCN (2012a)
concreta, en aquest estudi s’han tingut present aquestes consideracions:
•

Nivell taxonòmic i abast de la categorització: Es considera a nivell d’espècie
dins de l’àmbit de les Illes Balears. Si una determinada espècie inclou vàries
subespècies o varietats, s’apliquen els criteris IUCN (2012) al conjunt de les
seves subespècies o varietats.
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•

Nombre de subpoblacions i de localitats: D’acord amb IUCN (2012a), es
defineixen població, subpoblació, localitat de la següent forma: La població
es defineix com el nombre total d’efectius del tàxon en qüestió. Segons
IUCN (2012b) seria aconsellable utilitzar el terme «població global» per
al que IUCN (2012a) defineix com a població. Ja que l’àmbit d’aquest
estudi és les Illes Balears, es fa referència a una part de la població global
(que pot incloure una o més subpoblacions) i que es denomina com a
«població regional», però per motius pràctics en aquest treball s’usa el terme
«població» quan es fa referència al conjunt dels efectius i subpoblacions
baleàriques. Les subpoblacions corresponen a grups de la població que estan
separats geogràficament (o per altres factors, ecològics, etc.), i entre els quals
se suposa que hi ha molt poc intercanvi genètic o demogràfic. Localitat es
defineix, d’acord amb IUCN (2012a), com una àrea geogràfica o ecològica
distintiva en la qual un sol esdeveniment d’amenaça pot afectar ràpidament
a tots els individus del tàxon. La mida d’una localitat depèn de l’àrea coberta
per l’amenaça i pot incloure part d’una o moltes subpoblacions del tàxon.
Aquesta informació relativa a les localitats, subpoblacions, etc., prové de
fonts diverses: observacions personals de camp, dades bibliogràfiques i
informacions procedents de col·leccions científiques. Ja que tradicionalment
les dades relatives a localitats de briòfits a les Balears s’aporten, com a molt
detall, en quadrats UTM d’1x1 km, encara que sigui probable la presència
del tàxon en qüestió en més d’1 quadrat UTM de 500x500 m, només
es considera la seva presència en 1 quadrat UTM de 500x500 m, si les
prospecions de camp no indiquen el contrari. De forma ocasional, ni tan sols
és possible assignar un UTM concret d’1x1 km (citacions bibliogràfiques que
corresponen a localitats poc concretes, o sense indicacions de coordenades),
però fins i tot en aquests casos pràcticament sempre ha estat possible
assignar quadrats UTM de 2x2 km, i per aquest motiu hem preparat a
aquesta resolució els mapes de distribució de totes les espècies considerades
amenaçades.

•
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Àrea de ocupació (AOO) i extensió de presència (EOO): venen definides per
IUCN (2012a). A nivell global, IUCN (2017) recomana aportar el valor
d’AOO sobre la base de quadrats de 2x2 km i també s’usa aquesta darrera
escala a nivell de l’Espanya peninsular i Illes Balears (Garilleti & Albertos,
2012: 11). En aquest estudi, i seguint en línies generals les adaptacions
proposades per González Mancebo & al. (2012) per sistemes insulars, el
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valor d’AOO s’aporta sobre la base de quadrats de 500x500 m (taula 1).
En alguns casos (espècies molt rares, que han estat trobades o estudiades
recentment), s’aporta, quan és possible, informació sobre la cobertura
ocupada real, que de vegades és de pocs centímetres quadrats.
•

Mida poblacional: La determinació de la mida poblacional en briòfits no
està exempta de dificultats en els briòfits (Garilleti & Albertos, 2012: 13).
Tanmateix, en alguns casos per als quals hem constatat (o bé s’ha estimat) un
molt baix nombre de rodals o exemplars, s’ha considerat aquest criteri. Per
la delimitació d’individu madur es segueixen, en general, les recomanacions
de Bergamini & al. (2019).

Un cop es disposa de les dades bàsiques per a cada tàxon, es procedeix a la
atribució d’una categoria de risc concreta segons els diferents criteris, els quals són,
bàsicament, de caràcter quantitatiu i consideren aspectes com:
A: Reducció (percentual) poblacional (passada, present i/o projectada).
B: Distribució geogràfica restringida, en combinació amb fragmentació,
declivi o fluctucacions.
C: Mida de població petita, en combinació amb fragmentació, declivi
o fluctuacions.
D: Població molt petita (o àrea de distribució molt restringida a la
categoria VU).
E: Anàlisis quantitatives que indiquen la probabilitat d’extinció.

Com ja s’ha indicat a la taula 1, en aquest estudi hem aplicat els criteris B, C i
D, però no ni l’A ni l’E ja que no es disposa d’aquesta informació per a cap espècie.
Ja que les dades relatives a la mida poblacional (nombre d’individus) rarament es
coneix i sovint és difícil d’estimar (Garilleti & Albertos, 2012: 13), bàsicament
l’àrea d’ocupació (AOO) i el nombre de localitats poden ser usat com a informació
relativament fiable en l’aplicació dels criteris. Certament, els criteris que incorporen
declinacions en la mida de la població o en l’AOO són difícils d’aplicar en els briòfits
(Glenny & al., 2011), ja que aquesta informació és molt rarament disponible. No
obstant, en alguns casos d’infereix una declinació en AOO, qualitat de l’hàbitat i en
el nombre localitats o subpoblacions.
Per la gran majoria de les espècies avaulades, l’aplicació de diferents criteris quan
es consideren subcriteris que impliquen AOO i EOO va resultar la consideració
15
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de les espècies en la mateixa categoria de la IUCN. Però en aquells casos en els que
diferents criteris permeten incloure l’espècie en una altra categoria, hem aplicat els
criteris més restrictius, seguint les recomanacions de l’IUCN i González Mancebo
& al. (2012), de manera que la valoració sobre la base del valor d’AOO es considera
més important (respecte a la d’EOO) en aquests casos.
Sovint les espècies de briòfits assimilades a la categoria VU s’han adscrit a aquesta
sobre la base, només, del criteri D2, però volem remarcar que aquest criteri no s’ha
usat incorrectament i de forma laxa, ja que serien moltes les espècies amb un baix
nombre de localitats i una àrea d’ocupació (AOO) restringida i que no es troben
realment exposades a perills imminents.
Per a l’avaluació de cada espècie en concret es considera la fragilitat relativa del
seu hàbitat (per exemple les espècies saxícoles poden presentar, en principi, menys
problemes de conservació que les lligades a hàbitats higròfils). L’isolament de les
poblacions baleàriques de les espècies no es considera ja que pel fet de trobar-se les
seves poblacions en sistemes insulars aquest isolament seria, en principi, comú a totes
les espècies.
Respecte al nombre de localitats, no sempre una espècie que sigui coneguda d’una
única localitat ha de ser necessàriament adscrita a una categoria de risc alta (CR o
EN), ni tampoc VU. En alguns casos, com Entosthodon schimperi Brugués, espècie
només coneguda d’una localitat d’Eivissa, s’ha assimilat a VU D2 ja que, segons les
nostres pròpies observacions, la població no ocupa un hàbitat particularment fràgil
ni seria especialment escassa a nivell local, ni tampoc es poden inferir, per al moment,
declinacions poblacionals contínues. En altres casos de briòfits just coneguts d’una
localitat, com poden ser Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. o
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, també han estat adscrits
a VU (sobre la base del criteri D2) ja que en absència de dades demogràfiques, o
d’indicis de declinació poblacional, el criteri D2 és l’únic que és possible aplicar de
forma mínimament objectiva, sempre i quan es verifiquin la resta de condicionants
explicitats al subcriteri D2. En aquests casos és molt probable que algunes d’aquestes
espècies puguin ser mereixedores de ser incloses en categories de risc més altes (CR o
EN) si es disposa de dades poblacionals (demogràfiques o tendències) més detallades.
Les característiques de l’hàbitat en el que es troba una espècie concreta és un
aspecte important per considerar si és una espècie amenaçada, si es produeix o si es
pot inferir una declinació poblacional, etc. Per aquest motiu, per a determinades
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espècies conegudes d’una única localitat, o d’unes poques localitats, però que viuen
en ambients en principi no gaire fràgils des del punt de vesta ecològic (per exemple
roques més o menys exposades), és difícil inferir una declinació poblacional. Aquest
seria el cas d’alguna espècie del gènere Schistidium. Per contra, espècies amb la mateixa
restricció geogràfica (o de vegades menys) que algunes de les espècies dels gèneres
anteriors, però restringides a un hàbitat més fràgil o més escàs o per al qual sí són
previsibles alteracions que determinin declinacions poblacionals, la categoria de risc
pot ser més alta o bé s’apliquen criteris que impliquen declinació poblacional («B»
o «C»). Aquest seria el cas d’espècies com Brachythecium rivulare Schimp., Fissidens
fontanus (Bach. Pyl.) Steud., etc.

Estructura de les fitxes
Per a les espècies amenaçades d’acord amb criteris IUCN (2003, 2012 a,b) s’ha
redactat una fitxa que inclou les dades bàsiques necessàries per tenir informació sobre
el seu estat de conservació. Concretament, per a cada tàxon aportem la informació
següent:
•

Nom científic: S’hi aporta el nom científic considerat correcte i el de
l’autor (o els autors) del tàxon, però no el lloc ni la data de la publicació.
En alguns casos s’indiquen els principals sinònims.

•

Categoria IUCN: La situació de risc a les Illes Balears de cada tàxon s’ha
avaluat seguint els criteris IUCN (2003, 2012a,b).

•

Descripció: S’hi aporta una descripció de l’espècie que permeti la seva
identificació i separació respecte a altres tàxons propers. Aquesta descripció es
basa, per a les molses, bàsicament en «Flora Briofítica Ibérica», amb algunes
modificacions (en ocasions és més breu). En el cas de les hepàtiques, s’han
considerat diverses fonts d’informació. En aquelles espècies per a les quals
no es coneix la presència d’esporòfits a les Balears, aquestes descripcions no
inclouen informació relativa a aquesta generació ni a les espores. Quan no
s’indica el contrari, les mides aportades a les descripcions fan referència a
la longitud.

•

Distribució: S’hi aporta informació sobre la distribució general de
l’espècie segons font diverses, com Düll (1984, 1985; 1992), Hill & Preston
(1998) i Smith (2004), però de vegades s’aporten fonts bibliogràfiques més

17

Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears

concretes. Per altra banda, s’hi especifica l’illa o les illes de l’arxipèlag on
se’n coneix la presència. En general s’hi especifica la localitat (més o menys
concreta) on es troba cada espècie considerada. Aquesta informació sobre la
distribució a les Balears de cada espècie es complementa de manera gràfica
amb un mapa on s’aporta la distribució del tàxon en qüestió a les Illes Balears
per mitjà de quadrats UTM de 2x2 km. Les dades sobre la distribució de
cada tàxon provenen de fonts diverses: revisió de materials d’herbari, de
la recerca bibliogràfica i de les observacions de camp. Algunes citacions
antigues que no han pogut ser confirmades i d’altres més recents però que
ofereixen poca fiabilitat, no s’han representat a la cartografia.
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•

Hàbitat: S’hi descriuen breument les característiques de l’ambient, i en
ocasions el tipus de substrat en el que de manera preferent viu l’espècie
en qüestió.

•

Dades poblacionals: En aquest apartat s’hi aporten dades per caracteritzar
diversos aspectes relatius a la població baleàrica del tàxon en qüestió:
s’hi fan constar dades relatives a la localització de les subpoblacions i la
superfície ocupada en conjunt, ja sigui indicant l’extensió de presència
(EOO) i l’àrea d’ocupació (AOO), com, quan es coneixen, altres dades
poblacionals. Molt rarament es disposa de dades demogràfiques, ja que
la majoria de les dades disponibles són de caràcter corològic i, per altra
banda, no rarament és difícil la delimitació dels individus en els briòfits,
però si que en algunes ocasions es poden aportar dades demogràfiques
aproximades que permetin considerar els llindars demogàfics establerts
en els criteris de les categories IUCN (2012a,b). Aquest apartat vol ser
explícit perquè en el futur es puguin valorar i modificar, de manera segura
i ràpida, els canvis en les dades poblacionals disponibles en el moment de
la redacció de les fitxes.

•

Estat de conservació: S’hi descriuen o bé s’hi valoren les principals
amenaces que afecten, o poden afectar, les subpoblacions (o el conjunt de
la població baleàrica) del tàxon. S’ha suggerit que en un escenari de canvi
climàtic l’augment de la temperatura i dels períodes de sequera podrien
contribuir a la disminució a llarg termini de les poblacions de briòfits
(Elmendorf & al., 2012). Encara que l’estudi dels autors anteriors correspon
a zones de latituds altes, les seves conclusions podrien ser vàlides també
per la regió mediterrània, una àrea que s’ha previst que experimentarà un
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canvi sever del seu clima en les pròximes dècades (Gualdi & al., 2013) i
que té un risc alt d’extincions d’espècies (Thuiller & al., 2005). Encara
que aquests efectes relacionats amb el canvi climàtic poden afectar a bona
part de la brioflora de les Balears, no s’han tingut present en l’assignació
de la categoria de risc, ja que, probablement, no tindrien efectes a curt o
mitjà termini per a la majoria de les espècies. Tanmateix, és obvi que per
a algunes espècies restringides a les zones més altes i humides de la Serra
de Tramuntana de Mallorca, la pèrdua d’hàbitat, actual o potencial, pot
ser un seriós factor de risc a considerar. Aquest pot ser el cas de espècies
com Hylocomiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Rhizomnium
punctatum, Thuidium delicatulum, Timmia bavarica, etc.
•

Propostes de conservació: En aquest apartat es fa constar aquelles
actuacions in situ, sobre l’espècie en concret o sobre el seu hàbitat, que
permetin afavorir la preservació de l’espècie en qüestió. No es proposen
accions ex situ, ja que l’estat de coneixements actual encara no permet
adoptar accions que es puguin posar en pràctica per a la majoria de les
espècies presents a Balears, moltes de les quals, per altra banda, no presenten
esporòfits en les seves poblacions de l’arxipèlag, el que ja no fa possible
la conservació d’espores. Per altra banda, no existeixen actualment a les
Balears centres amb experiència en determinades tècniques de conservació
ex situ de briòfits, com el cultiu i propagació in vitro o la criopreservació.
A més, l’escàs coneixement sobre la biologia de les espècies de briòfits i
el fet que els hàbitats potencials per a eventuals introduccions puguin
ser escassos en determinats casos, són, entre altres factors, uns apectes
limitants que han de ser considerats. No obstant, és convenient tenir
present les informacions disponibles a EBESCONet (European Bryophyte
Ex situ Conservation Network) [http://www.ebesconet.org/EBESCONet.
html], relatives a tècniques, requisits de formació, experiències i
col·laboracions sobre la conservació ex situ de briòfits.

•

Bibliografia: s’hi recullen algunes referències bibliogràfiques
d’importància sobre aspectes biogeogràfics, taxonòmics o conservacionistes
relatius a l’espècie en qüestió.

En el catàleg d’espècies amenaçades l’ordenació de cada tàxon segueix un ordre
alfabètic (gènere i espècie). No es consideren categories infraespecífiques.
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Abreviatures utilitzades
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•

AOO: Àrea d’ocupació (Area of Occupancy)

•

EOO: Extensió de presència (Extent of Occurrence)

•

subsp.: subespècie

•

UTM: sistema de coordenades Universal Transversal de Mercator

•

var.: varietat

Resultats

Catàleg dels Briòfits de les Balears
A continuació es presenta el catàleg dels briòfits de les Illes Balears, el qual inclou
els tàxons ordenats segons aquests tres grups principals: antocerotes, hepàtiques i
molses. Dins de cada un d’aquests grups els tàxons es troben ordenats alfabèticament
segons el seu nom científic. A més, per a cada tàxon s’aporta informació relativa
a la seva presència en les illes principals, ordenades segons extensió dins dels dos
subarxipèlags: Gimnèsies: Mallorca (Ma), Menorca (Me); Cabrera (Ca) i Dragonera
(Dr) i Pitiüses: Eivissa (Ei) i Formentera (Fo).
Antocerotes
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
Hepàtiques
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt
Cephaloziella baumgartneri Schiffn.
Cephaloziella hampeana (Nees) ex Loeske
Cephaloziella stellulifera (Carrington & Pearson) Croz.
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.
Clevea spathysii (Lindenb.) Müll.Frib.
Cololejeunea calcarea (Lib.) Steph.
Cololejeunea rossettiana (C.Massal.) Schiffn.
Conocephalum conicum (L.) Dumort.
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi
Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh.
Representada per: subsp. caespitiformis (Ma Me Ca Dr Ei Fo) i
subsp. multispira (Schiffn.) J.R.Bray & Cargill (Ma Me Ei)
Fossombronia pusilla (L.) Nees
Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb.
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Frullania riparia Lehm.
Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Ma Me
Ma Me
Ma Me Ca
Me
Ma Me
Ma
Ma
Ma
Ma Me
Ma
Me
Ma Me

Ei
Ei

Fo

Fo

Ma Me Ca Dr Ei

Fo

Ma Me
Ma Me
Ma Me
Ma Me

Ei
Ei

Fo
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Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees
Jungermannia atrovirens Dumort.
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. subsp. heterophylla
Lophocolea minor Nees
Lunularia cruciata (L.) Lindb. subsp. cruciata
Mannia androgyna (L.) A.Evans
Marchantia paleacea Bertol. subsp. paleacea
Marchesinia mackaii (Hook.) Gray
Mesoptychia turbinata (Raddi) L.Söderstr. & Váňa
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Oxymitra incrassata (Broth.) Sérgio & Sim-Sim
Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & Gottsche
Plagiochasma appendiculatum Lehm. & Lindenb.
Plagiochasma rupestre (J.R.Forst. & G.Forst.) Steph. var. rupestre
Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb. var. porelloides
Porella arboris-vitae (With.) Grolle subsp. arboris-vitae
Porella obtusata (Taylor) Trevis
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Radula complanata (L.) Dumort.
Radula lindenbergiana Gottsche ex C.Hartm.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi subsp. hemisphaerica
Riccia atromarginata Levier var. atromarginata
Riccia beyrichiana Hampe
Riccia bicarinata Lindb.
Riccia bifurca Hoffm.
Riccia cavernosa Hoffm.
Riccia ciliata Hoffm.
Riccia crozalsii Levier
Riccia crustata Trab.
Riccia crystallina L.
Riccia fluitans L.
Riccia glauca L.
Riccia gougetiana Durieu & Mont.
Riccia lamellosa Raddi
Riccia macrocarpa Levier
Riccia nigrella DC.
Riccia papillosa Moris
Riccia sorocarpa Bisch. var. sorocarpa
Riccia subbifurca Croz.
Riccia trabutiana Steph.
Riccia warnstorfii Limpr. ex Warnst.
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Ma
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Me
Me
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Ma Me Ca
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Ma
Ma Me
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Ma Me
Ma Me
Ma Me
Ma
Ma
Ma Me
Ma Me
Ma
Ma Me
Ma Me
Ma
Me
Ma Me
Me
Ma Me
Ma
Ma Me
Me
Ma
Me

Ei

Dr Ei

Fo

Ei

Fo

Ei

Fo

Dr Ei

Ei

Ei

Fo

Ei
Ei

Fo

Dr Ei
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Ei
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Dr
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Riella echinata (Müller) Segarra, Puche & Sabovljević
Riella mediterranea Segarra, Puche, Sabovljević, Infante & Heras
Riella notarisii (Mont.) Mont.
Scapania aspera M.Bernet & Bernet
Southbya nigrella (De Not.) Henriq.
Southbya tophacea (Spruce) Spruce
Sphaerocarpos europaeus Lorb.
Sphaerocarpos michelii Bellardi
Targionia hypophylla L. subsp. hypophylla
Targionia lorbeeriana Müll.Frib.
Molses
Acaulon mediterraneum Limpr.
Acaulon triquetrum (Spruce) Müll.Hal.
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Alleniella besseri (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor
Antitrichia californica Sull.
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt.
Aschisma carniolicum (F.Weber & D.Mohr) Lindb.
Barbula unguiculata Hedw.
Bartramia aprica Müll. Hal.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp.
Brachythecium rivulare Schimp.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. var. rutabulum
Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen
Bryum argenteum Hedw.
Bryum canariense Brid.
Bryum dichotomum Hedw.
Bryum gemmiferum R.Wilczek & Demaret
Bryum gemmilucens R.Wilczek & Demaret
Bryum gemmiparum De Not.
Bryum radiculosum Brid.
Buckia vaucheri (Lesq.) D.Ríos, M.T.Gallego & J.Guerra
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda

Ei
Ma Me
Me
Ma
Ma Me Ca
Ei
Ma Me
Dr Ei
Ma Me
Ma Me
Ma Me
Ma Me
Dr Ei
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

Me
Me
Me
Me
Me

Ei
Ei
Dr Ei
Ei

Fo

Fo

Fo
Fo
Fo

Me
Me Ca Dr Ei
Me
Me
Ei

Me

Ei

Me

Ei
Ei
Ei

Me
Me

Ma
Ma Me
Ma Me Ca Dr Ei
Ma
Ma
Ma

Fo
Fo

Fo
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Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Campylopus pilifer Brid.
Campylostelium pitardii (Corb.) E.Maier
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. purpureus
Cheilothela chloropus (Brid.) Broth.
Chenia leptophylla (Müll.Hal.) R.H.Zander
Chionoloma tenuirostre (Hook. & Taylor) M.Alonso, M.J.Cano &
J.A.Jiménez var. tenuirostre
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp.
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.
Cinclidotus riparius (Brid.) Arn.
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Crossidium crassinervium (De Not.) Jur.
Crossidium laevipilum Thér. & Trab.
Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. var. squamiferum
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth
Dicranella howei Renauld & Cardot
Dicranum scoparium Hedw.
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill
Didymodon luridus Hornsch.
Didymodon nicholsonii Culm.
Didymodon rigidulus Hedw.
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
Representat per subsp. tophaceus (Ma Me Ei Fo) i subsp. sicculus
(M.J.Cano, Ros, García Zam. & J.Guerra) Jan Kučera (Ma)
Didymodon umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe
Ditrichum subulatum Hampe
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Encalypta spathulata Müll.Hal.
Encalypta streptocarpa Hedw.
Encalypta vulgaris Hedw.
Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn
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Entosthodon convexus (Spruce) Brugués
Entosthodon durieui Mont.
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.
Entosthodon pulchellus (H.Philib.) Brugués
Entosthodon schimperi Brugués
Ephemerum crassinervium subsp. sessile (Bruch) Holyoak
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe.
Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.
Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt
Fabronia pusilla Raddi
Fissidens bryoides Hedw. var. Bryoides
Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M. Fleisch.) Brugg. Nan.
Fissidens crispus Mont.
Fissidens dubius P.Beauv.
Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud.
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm
Fissidens incurvus Starke ex Röhl.
Fissidens ovatifolius R.Ruthe
Fissidens pusillus (Wilson) Milde
Fissidens rivularis Bruch & Schimp.
Fissidens taxifolius Hedw.
Fissidens viridulus (anon.) Wahlenb.
Flexitrichum flexicaule (Schwägr.) Ignatov & Fedosov
Flexitrichum gracile (Mitt.) Ignatov & Fedosov
Fontinalis antipyretica Hedw.
Fontinalis hypnoides C.Hartm.
Funaria hygrometrica Hedw.
Funariella curviseta (Schwägr.) Sérgio
Gigaspermum mouretii Corb.
Grimmia capillata De Not.
Grimmia crinita Brid.
Grimmia dissimulata E. Maier
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Grimmia lisae De Not.
Grimmia meridionalis (Müll. Hall.) E. Maier
Grimmia orbicularis Wilson
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
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Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp.
Grimmia trichophylla Grev.
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. var. calcareum
Gymnostomum viridulum Brid.
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.
Homalia lusitanica Schimp.
Homalothecium aureum (Spruce) H.Rob.
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. var. lutescens
Homalothecium meridionale (M.Fleisch. & Warnst.) Hedenäs
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Hydrogonium bolleanum (Müll.Hal.) A.Jaeger
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Hypnum cupressiforme Hedw.
Representat per: var. cupressiforme (Ma, Me, Ca, Ei), var. filiforme
Brid. (Ma) i var. lacunosum Brid. (Ma)
Hypnum resupinatum Taylor
Imbribryum alpinum (With.) N. Pedersen
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Lescuraea incurvata (Hedw.) E. Lawton
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Lewinskya acuminata (H.Philib.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Lewinskya fastigiata (Bruch ex. Brid) Vigalondo, F.Lara & Garilleti
Lewinskya rupestris (Schwägr.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Lewinskya shawii (Wilson) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Microbryum curvicollum (Hedw.) R.H.Zander
Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander var. davallianum
Microbryum rectum (With.) R.H.Zander
Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H.Zander
Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderp.
Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. var. marginatum
Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R. Buck
Orthothecium intricatum (C.Hartm.) Schimp.
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Orthotrichum anomalum Hedw.
Orthotrichum cupulatum Brid.
Representat per: var. cupulatum (Ma Ei) i var. riparium Huebener
(Ma)
Orthotrichum diaphanum Brid.
Orthotrichum hispanicum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
Orthotrichum pallens Brid.
Orthotrichum philibertii Venturi
Orthotrichum pumilum anon.
Orthotrichum stramineum Brid.
Orthotrichum tenellum Brid.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Philonotis rigida Brid.
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch. & Schimp.
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Plagiomnium affine (Funck) T.J.Kop.

Ma

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.
Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M.Fleisch.
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch.
Pleuridium acuminatum Lindb.
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr.) A.L.Andrews
Representada per: var. wahlenbergii i var. calcarea (Wanrst.) E.F.
Warb.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander
Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.
Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
Pseudorhynchostegiella duriaei (Mont.) Ignatov & Vanderp.
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon
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Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim.
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Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen
Ptychostomum donianum (Grev.) Holyoak & N. Pedersen
Ptychostomum imbricatulum (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen
Ptychostomum kunzei (Hornsch.) J.R. Spence
Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R.Spence & H.P.
Ramsay
Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen
Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka
Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. var. punctatum
Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.
Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr.
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Rhynchostegium megapolitanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.
Schistidium brunnescens Limpr. subsp. brunnescens
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.
Schistidium crassipilum H.H.Blom
Schistidium elegantulum H.H.Blom
Representat per: subsp. elegantulum i subsp. wilsonii H.H.Blom
Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch.
Scorpiurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske
Scorpiurium deflexifolium (Solms) M.Fleisch. & Loeske
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton
Streblotrichum convolutum (Hedw.) P.Beauv.
Representat per: var. convolutum (Ma, Me, Ca, Dr, Ei) i var.
commutatum (Jur.) J.J.Amann (Ma, Me, Ca, Ei)
Syntrichia calcicola J.J.Amann
Syntrichia handelii (Schiffn.) S.Agnew & Vondr.
Syntrichia laevipila Brid.
Syntrichia montana Nees
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
Syntrichia ruraliformis (Besch.) Mans.
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Syntrichia subpapillosissima (W.A.Kramer) M.T.Gallego & J.
Guerra
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Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

Ma
Ma Me

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.

Ma

Timmia bavarica Hessl.
Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk.
Tortella flavovirens (Bruch) Broth. var. flavovirens
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.
Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.
Tortella inflexa (Bruch) Broth.
Tortella mediterranea Kockinger, Lüth, O. Werner & Ros
Tortella nitida (Lindb.) Broth.
Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Tortula acaulon (With.) R.H. Zander
Representada per: var. acaulon (Ma Me), var. pilifera (Hedw.)
R.H. Zander (Me) i var. retortifolia (J. Guerra & Ros) R.H.
Zander (Ma)
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.
Tortula caucasica Broth.
Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner
Tortula freibergii Dixon & Loeske
Tortula inermis (Brid.) Mont.
Tortula israelis Bizot & F.Bilewsky
Tortula lindbergii Broth.
Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce
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Tortula muralis Hedw.
Representada per la var. muralis (Ma Me Ca Dr Ei Fo) i la var.
aestiva Hedw. (Ma)
Tortula pallida (Lindb.) R.H.Zander
Tortula protobryoides R.H.Zander
Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth
Tortula subulata Hedw.
Tortula truncata (Hedw.) Mitt.
Tortula vahliana (Schultz) Mont.
Tortula viridifolia (Mitt.) Blockeel & A.J.E.Sm.
Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander
Trichostomum brachydontium Bruch
Trichostomum crispulum Bruch
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.
Weissia condensa (Voit) Lindb.
Representada per: var. condensa (Ma Me Ca Ei) i var. armata
(Thér. & Trab.) M.J. Cano, Ros & J. Guerra (Ma)
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Weissia controversa Hedw.
Representada per: var. controversa (Ma Me) i var. crispata (Nees &
Hornsch.) Nyholm (Ma)
Weissia levieri (Limpr.) Kindb.
Weissia longifolia Mitt.
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.
Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal.
Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch & Schimp.
Zygodon rupestris Lorentz
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Anàlisi dels resultats
La brioflora de les Balears inclou, d’acord amb l’actualització més recent resultant
del present estudi, de 344 espècies que es reparteixen de la següent forma segons
els principals grups: una antocerota, 70 espècies d’hepàtiques (71 tàxons incloses
subespècies) i 273 molses (286 tàxons incloses subespècies). A la taula 2 es comparen
aquestes dades de diversitat específica dels briòfits de les Balears amb altres territoris
insulars mediterranis i macaronèsics.
territori

Nombre d’espècies

Total espècies

antocerotes

hepàtiques

molses

Còrsega

3

148

419

570

Sicilia

4

116

441

557

Madeira

6

169

356

531

Illes Canàries

6

137

365

508

Sardenya

4

92

388

484

Açores

6

158

293

457

Illes Balears

1

70

273

344

Creta

4

73

250

327

Xipre

2

38

178

218

Malta

1

24

95

120

Taula 2. Diversitat d’espècies (tàxons infraspecífics no inclosos) de briòfits de diverses illes i
arxipèlags mediterranis i macaronèsics. Les dades corresponents a les Illes Balears es basen en aquest
estudi, per la resta de territoris, segueixen Hodgetts (2016a,b).

Dins de l’arxipèlag balear es constaten diferències relatives a la diversitat d’espècies
segons les diferents illes (Taula 3). La màxima diversitat d’espècies es constata a
Mallorca, el que és lògic si es considera la seva major extensió i la presència de
muntanyes relativament altes. D’acord amb les dades actualment disponibles,
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el 90,1 % dels briòfits de les Balears es troben a Mallorca. Encara que Menorca i
Eivissa tenen extensions semblants, la diversitat en espècies és molt més alta a la
primera d’aquestes illes, molt probablement per dos factors: 1) per tenir una notable
diversitat litològica (a Menorca els terrenys silicis ocupen extensions importants) i
2) per l’exisència d’una bona representació de diferents hàbitats higròfils, els quals
són molt més escassos a Eivissa. També el fet que Menorca hagi estat objecte de més
estudis briològics que Eivissa podria explicar aquest resultat. La resta d’illes, per la
seva escassa extensió, presenten unes brioflores poc diversificades en comparació a
les anteriors.
Nombre d’espècies (+ subsp. i var.)
antocerotes

hepàtiques

molses

Total espècies
(+ subsp. i var.)

Mallorca

1

59(60)

252 (263)

312 (324)

Menorca

1

46(47)

137 (146)

184 (107)

Eivissa

0

20(21)

81 (82)

101 (103)

Formentera

0

14

38 (38)

52 (52)

Cabrera

0

4

29 (30)

33 (34)

Dragonera

0

7

25 (25)

32 (32)

Illa

Taula 3. Diversitat d’espècies (i de subspècies i varietats) de briòfits a les principals illes de les Balears.

Dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, encara que no s’ha analitzat la distribució de
la diversitat d’espècies per sectors en aquesta illa, és evident que la zona muntanyosa
corresponent a la Serra de Tramuntana és la que inclou un nombre de tàxons més
alt: 277 espècies (286 tàxons si són incloses subespècies i varietats), el que suposa el
80,5% del total de les espècies de briòfits de les Balears i representa el 88,8% dels
briòfits de Mallorca.
Respecte a les espècies de briòfits que es consideren al·lòctones presents a
l’arxipèlag, es coneixen tres espècies, totes elles corresponents a molses:
Campylopus introflexus: Espècie al·lòctona a Europa (Söderström, 1992; Essl &
Lambdon, 2009) i invasiva. Ha estat documentada de vàries localitats de Mallorca
i Menorca (Sáez & al., 1998, 2020; Pericàs & al., 2009, 2016). Per al moment,
aquesta espècie no presenta un comportament invasiu a les Balears.
Didymodon umbrosus: Com l’espècie anterior es considera al·lòctona a Europa
(Söderström, 1992), encara que no presenta el caràcter invasor de Campylopus
introflexus. La seva presència està documentada de la zona urbana de Palma de
Mallorca (Pericàs, 2008).
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Leptophascum leptophyllum: Aquesta espècie és considerada al·lòctona a Europa
(Essl & Lambdon, 2009) i també a la penísula Ibèrica i les Balears (Guerra, 2006),
encara que, segons el darrer autor, tot i que està naturalitzada, no presentaria caràcter
invasor. A Balears la seva presència està documentada de Menorca (Pericàs & al.,
2010).
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Fitxes dels tàxons amenaçats:

Hepàtiques

Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.
≡Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Descripció: Tal·lus de (2,5)3-5(6) mm d’amplada i de 8-18 mm de longitud, amb la
superfície dorsal reticulada, plana o poc còncava, glauca, amb el marge propra; àpex més
o menys dilatat, arrodonit o emarginat; cara ventral del tal·lus en general d’un marró
pàl·lid, amb una filera a cada costat del nervi central d’esquames ventrals, o amb diverses
fileres irregulars. Esquames ventrals que depassen molt les vores i l’àpex del tal·lus, més
o menys triangulars d’un porpra violaci o decolorades, de base ampla, amb un apèndix
de subulat a triangular-lanceolat, de vegades poc diferenciat, o amb una constricció a
la seva base. Dicoica. Anteridis en grups, immersos a la part mitjana del dors del tal·lus
i envoltats per esquames lanceolades hialines. Receptacles femenins amb un peduncle
de 0,2-1,5 cm; receptacle de 2,5-4 cm d’amplada, profundament lobat; lòbuls (1)24(6). Espores (42)45-60(70) µm, en general d’un marró fosc, de vegades amb tonalitats
vermelloses, amb papil·les hemisfèriques.
Distribució: Espècie difosa bàsicament per regions circumpolars. A les Balears es coneix
d’una localitat del sector central de la Serra de Tramuntana de Mallorca: Pla de Cúber,
pujant cap els Tossals (Rosselló, 1985).
Hàbitat: Zones de sòl més o menys descobert, sobre terra, molt probablement entre 760
i 780 m d’altitud [l’altitud aportada per Rosselló (1985) era de 650 m, però sembla ser
una dada incorrecta].
Dades poblacionals: Va ser observada a una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2).
No es disposa de dades demogràfiques i no ha pogut ser retrobada posteriorment, encara
que no s’han realitzat prospeccions detallades centrades únicament en la relocalització
d’aquesta espècie.
Estat de conservació: La zona a on es va trobar l’espècie ha experimentat canvis importants
al llarg de les darreres dècades que podrien haver afectat la seva població. El camí que puja
al Puig de Tossals des del Pla de Cúber, ha estat objecte d’obres i és molt més freqüentat
actualment que als anys 80’ i per tant hi ha un increment potencial de trepig i altres
pertorbacions antròpiques. Per altra banda, també la zona situada entre el Pla de Cúber
i la Font des Noguer ha experimentat canvis (zona d’aparcament i altres instal·lacions)
el que pot haver determinat, al menys, una pèrdua d’hàbitat potencial. Finalment, a
tota la zona baixa del vessant s’ha constatat un important tancament de la vegetació
(estrat arbori de pins i estrat arbustiu), el que probablement podria no ser favorable per
a C. hyalina. Per aquests motius, i per ser aquesta espècie coneguda d’una localitat, es
considera que l’espècie està exposada a una declinació en qualitat del seu hàbitat, el que
permet aplicar el criteri B1ab(iii)+2ab(iii).
Propostes de conservació: En primer lloc, seria aconsellable prospectar amb detall la zona
en la que va ser observada aquesta espècie per determinar la mida poblacional i el seu
estat de conservació. En funció dels resultats obtinguts, es poden proposar, si és necessari,
accions per afavorir la conservació.
Bibliografia: Rosselló (1985).
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Clevea hyalina: A: hàbit; B: apèndix ventral; C: espora.

Mapa de distribució.
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Jungermannia atrovirens Dumort.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii,iv)
Descripció: Planta de mida petita. Gametòfit foliós, verd o verd-groguenc. Caulidis 0,34 cm, procumbents, en general poc ramificats. Rizoides que no neixen de la base dels
fil·lidis, densament disposats al llarg de tot el caulidi. Fil·lidis 0,6-1,8 x 0,6-1,5 mm,
alterns, d’inserció oblíqua, súcubes, no abraçadors, d’ovats a cordiformes, de marge
enter; cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi (15)20-30 x (15)25-35 µm; trígons petits
o nuls. Cossos oleífers 2-3(4) per cèl·lula, de 4-7 x 7-15 µm. Amfigastris nuls. Gemmes
nul·les. Dioica. Les plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i el N d’Àfrica. A les Balears
aquesta espècie ha estat documentada de les següents localitats de la Serra de Tramuntana
de Mallorca: Ternelles, Canaleta de Massanella i avenc de Tossals (Rosselló, 1981, 1987).
Hàbitat: llocs per on circula aigua (sèquies) i a la base de cavitats càrstiques, entre uns 150
i 1040 m d’altitud.
Dades poblacionals: Sense informacions poblacionals detallades, però sobre la base de les
dades disponibles es coneixen 3 quadrats UTM 1x1 km, essent els valors d’EOO i AOO
de c. 2,5 km2 i de 0,75 km2, respectivament. Per les característiques del seu hàbitat, la
cobertura ocupada per aquesta espècie seria molt escassa.
Estat de conservació: A un dels nuclis poblacionals (Avenc de Tossals) l’espècie podria
estar exposada a alteracions de caràcter antròpic (trepig, bàsicament) degut a les
activitats espeleològiques. Per altra banda, en aquesta localitat és possible que existeixi
competència natural per altres briòfits. Als nuclis poblacionals associats a aigües
corrents, els canvis en el règim hídric representen un factor de risc considerable i de fet
la canalització de la canaleta de Massanella, podria haver suposat la desaparició, o al
menys una afectació, d’aquest nucli poblacional. Sobre la base d’aquestes consideracions,
s’infereix una declinació en quant a àrea, extensió i qualitat de l’hàbitat (subcriteri «iii»)
i una disminució del nombre de localitats o subpoblacions, el que juntament amb
el nombre de localitats documentades i els valors d’EOO i AOO permet assimlar la
població baleàrica d’aquesta espècie a la categoria «EN».
Propostes de conservació: Convé obtenir dades poblacionals bàsiques per establir la
proteció dels nuclis poblacionals.
Bibliografia: Rosselló (1981, 1987).
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Jungermannia atrovirens: A: hàbit; B: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi;
C: fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Lophocolea minor Nees
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Gametòfit foliós, d’un verd pàl·lid. Caulidis de 0,2-1,5 cm de longitud,
irregularment ramificats. Rizoides en general a la base dels amfigastris. Fil·lidis alterns,
de distants a més o menys contigus, d’inserció sublongitudinal, oblongo-ovats, bilobats
en 0,25-0,35 de la seva longitud; lòbuls d’aguts a arrodonits, sinus d’agut a arronodit,
en general amb gemmes abundants al marge unicel·lulars, verd-groguenques, de 25 µm;
cèl·lules mitjanes del fil·lidi 20-25(30) µm, amb parets primes i trígons petits, de vegades
nuls; cossos oleífers 3-10 per cèl·lula, 3-5 x 4-7 µm. Amfigastris bilobulats fins més avall
de la meitat de la seva longitud, 3-4 vegades més amples que el caulidi, amb un grup de
rizoides curts, marrons a la base. Dioica. Les plantes observades a les Balears no presenten
esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, Àfrica Macaronèsia i S Amèrica.
A les Balears es coneix d’una localitat de Menorca: Ses Penyes d’Egipte (Pericàs & al.,
2010).
Hàbitat: Damunt roca i sòl humit, a uns 85 m d’altitud. En altres zones pot crèixer entre
altres briòfits o bé en troncs en descomposició.
Dades poblacionals: Està documentada la seva presència només a una localitat (EOO=0,25
km2; AOO=0,25 km2). No es disposa de dades detallades de la cobertura i abundància
concretes, però probablement sigui una espècie rara, estimant-se la seva mida poblacional
com a inferior al llindar establert en el criteri «D» de la categoria EN (< 250 exemplars),
però probablement superior a 50 exemplars. Amb les dades disponibles i considerant
les característiques del seu hàbitat no es poden inferir, per al moment, declinacions
poblacionals.
Estat de conservació: Encara que la zona a on es va constatar la presència de l’espècie es
troba en bon estat de conservació general, la seva forta restricció geogràfica i la relativa
la fragilitat del seu hàbitat, fa que la seva població sigui especialment vulnerable a
esdeveniments estocàstics o a pertorbacions antròpiques, justificaria la seva atribució a la
categoria VU, però per la estimació de la mida poblacional s’assigna a la categoria EN.
En cas que es disposi de dades demogràfiques detallades i si aquestes indiquen una mica
poblacional inferior a 50 exemplars aquesta espècie podria qualificar com a CR sobre la
base del crieri «D».
Propostes de conservació: Bàsicament és convenient mantenir la bona conservació del seu
hàbitat, procurant evitar les pertorbacions antròpiques. Ja que és una espècie que pot
passar fàcilment desapercebuda per la seva mida petita, seria aconsellable obtenir dades
poblacionals a la localitat ja coneguda i prospectar amb detall altres zones que puguin
presentar hàbitat potencial per a aquesta espècie, ja que molt probablement podria
trobar-se en altres localitats.
Bibliografia: Pericàs & al. (2010).
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Lophocolea minor: A: hàbit; B: detall de l’àpex del fil·lidi; C: amfigastri.

Mapa de distribució.
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Marchantia paleacea Bertol. subsp. paleacea
Categoria IUCN: CR D
Descripció: Tal·lus robust de fins a 4 cm de longitud i 2-5 cm d’amplada, bifurcat, amb el
marge més o menys sinuós; superfície dorsal relativament poc reticulada, verd brillant
i amb el marge tenyit de porpra (de vegades hialí); porus molt aparents, compostos,
hialins; porus extern circular i limitat per 2 anells superposats de 4 cèl·lules, l’intern
més petit i en forma de creu. Esquames ventrals disposades en 2 fileres a banda i banda
del nervi, purpúries, les externes subel·líptiques i caduques, les internes en forma
de mitja lluna, amb un apèndix suborbicular o cordiforme, que depassen l’àpex del
tal·lus. Rizoides hialins o de color porpra. Conceptacles en forma de copa, amb vores
membranoses més o menys dividides, disposats a la cara dorsal del tal·lus. Gemmes
de fins a 0,5 mm, lenticulars. La població baleàrica és estèril, però presenta abundants
conceptacles i gemmes, el que li permet capacitat de persistència a nivell local o bé una
certa capacitat de propagació.
Distribució: La seva àrea inclou regions circumpolars, Àfrica, Macaronèsia, C i S Amèrica.
A les Balears aquesta espècie es troba a una localitat de la Serra de Tramuntana de
Mallorca, concretament al torrent de Mortitx (Rosselló, 1987).
Hàbitat: S’ha trobat en un torrent, creixent en roques i terra, en llocs molt humits a uns
350 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població està localitzada a una única localitat (EOO=0,25 km2;
AOO=0,25 km2) en la que ocupa unes desenes de metres quadrats. Tot i que només
es coneix un tram del torrent de Mortitx, en concret de la zona de s’Hort des Molí,
la seva presència ha estat verificada en al menys quatre ocasions: (Rosselló, 1987),
anys 1993 i 2003 (L. Sáez) i 2018 (S. Pinya, det. L. Sáez), el que indicaria que tot i
la seva raresa (s’estima que el nombre d’efectius és de menys de 50) la població no es
trobaria en declinació, i aparentment sense perdre superfície d’ocupació, des de fa més
de tres dècades. De fet sempre han estat observats propàguls vegetatius relativament
abundants, el que pot ajudar al manteniment de la població.
Estat de conservació: La zona en la que es troba la població baleàrica de M. paleacea es
troba en bon estat de conservació, però pot estar exposada a alteracions de caràcter
antròpic (trepig bàsicament) degut al pas d’excursionistes. Com a possibles amenaces
potencials, no es pot descartar canvis en el règim hídric del torrent a on es troba la
població o competència natural per altres briòfits. Com hem indicat anteriorment, amb
les dades disponibles, encara que no són detallades, no es pot inferir una declinació
poblacional.
Propostes de conservació: Convé preservar la localitat a on viu de l’espècie, ja que és una
zona objecte de certa freqüentació per excursionistes, i per altra banda és aconsellable
fer un seguiment (al menys un cop a l’any), ja que és una espècie fàcil d’identificar i per
tant un monitoreig seria perfectament viable.
Bibliografia: Rosselló (1987).
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Marchantia paleacea subsp. paleacea: A: tal·lus, visió dorsal; B: tal·lus, visió ventral;
C: esquama ventral interna; D: esquama ventral externa.

Mapa de distribució.
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Marchesinia mackaii (Hook.) Gray
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Planta de mida mitjana. Gametòfit foliós, d’un verd fosc, sovint olivaci o
negrós. Caulidis de fins a 3 cm, procumbents, irregularment ramificats. Rizoides a la
base dels amfigastris, de groguencs a marrons Fil·lidis imbricats, íncubes, bilobulats,
conduplicats. Lòbuls dorsals 0,8-1,8 x 0,5-1,3 mm, ovato-orbiculars, de marge enter,
que depassen el caulidi; cèl·lules mitjanes de 20-30 x (20)25-32(36) µm, amb parets
primes; trígons molt petits o nuls. Lòbuls ventrals 0,2-0,5 x 0,2-0,5 mm, subovats, en
general amb 2 dents al marge. Cossos oleífers 4-8(10) per cèl·lula, 3-6(8) x 3-12(16)
µm. Amfigastris 0,3-0,7 x 0,4-0,9(1) mm, amplament orbiculars, enters, (1,5)3-4(5)
vegades mes amples que el caulidi; àpex. Autoica. Les plantes observades a les Balears
serien estèrils.
Distribució: La seva àrea inclou el W i S d’Europa i Macaronèsia (Müller & Shevock
2018). Les cites per Socotra (Kürschner, 2000) es deuen a confusions amb Marchesinia
excavata (Mitt.) Schiffn. (Kürschner, 2003). A les Balears M. mackaii es troba a una
localitat del sector central de la Serra de Tramuntana de Mallorca a on està restringida
a una zona molt humida del torrent des Gorg Blau (Sáez & al., 2006a).
Hàbitat: Roques molt humides i amb poca llum en el curs del torrent des Gorg Blau,
a prop de l’inici de Sa Fosca. També es troba en aquest mateix sector del torrent,
però creixent epífita sobre Phillyrea latifolia L. i Laurus nobilis L. Es troba en una
estreta franja estreta altitudinal entre 385 i 420 m d’altitud. Fernández-Palacios (2009)
considera M. mackaii una espècie diagnòstica del tipus d’hàbitat d’interés comunitari
9360 (laurisilves macaronèsiques). La consideren de presència «habitual» a la laurisilva
humida, amb precipitacions d’entre 500 i 1.200 mm, sense considerar la precipitació
horitzontal.
Dades poblacionals: La població està repartida en 2 quadrats UTM de 500x500 m i
que corresponen al mateix quadrat d’1x1 km (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). Per
les característiques de la zona en la que entre els anys 2003 i 2006 hem trobat M.
mackaii, sembla raonable considerar que la població baleàrica d’aquesta espècie és,
probablement, molt escassa (es varen observar al voltant d’una vintena d’exemplars),
de manera que s’estima (considerant l’hàbitat potencial no prospectat) que té una mida
poblacional inferior a 250 exemplars.
Estat de conservació: Encara que la població baleàrica de M. mackaii es troba a un barranc
càrstic de molt difícil accés, aquesta està directament exposada a pertorbació (trepig i
pertorbacions mecàniques, bàsicament) degut al pas de nombrosos barranquistes que
descendeixen el torrent des Gorg Blau. Els exemplars o rodals situats més lluny del curs
del torrent no estarien tan greument exposats a aquesta pertorbació antròpica, però
l’ascens i descens pel Pas des Duro, a on segons les nostres observacions es troba la major
part dels exemplars de la població baleàrica de M. mackaii, és un factor de risc important.
Com a possibles amenaces potencials, no es pot descartar competència natural per altres
briòfits. Amb les dades actuals, no es pot inferir cap declinació poblacional, encara que
per l’estimació de la mida poblacional la població baleàrica de M. mackaii s’assimila a la
categoria EN.
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Propostes de conservació: Convé preservar la localitat a on viu de l’espècie, ja que és una
zona objecte de certa freqüentació per barranquistes i determinar algunes dades bàsiques
de caràcter demogràfic i relatives l’estat de conservació.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).

Marchesinia mackaii: A: visió ventral; B: fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Plagiochasma appendiculatum Lehm. & Lindenb.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Tal·lus robust de 10-25 x (5)6-7 mm, amb la superfície dorsal verd brillant,
lleugerament areolat, marge propra o d’un marró-porpra, lleugerament ondulat; àpex en
la seva cara ventral amb apèndixs orbiculars grans recorbats sobre el punt de creixement;
porus escassos, simples, de lleugerament a fortament aixecats, envoltats internament
per un anell hialí de cèl·lules col·lapsades i després per 2-3 anells concèntrics de 6-8
cèl·lules més grans a cadascun, amb parets radials lleugerament engrossides amb una
cutícula llisa. Esquames distribuïdes en dues fileres ventrals, ocasionalment projectant
papil·les als marges, i una base en forma d’arc, que es redueix gradualment per sobre,
de color rosa o violaci, que es fa marcadament estreta en el punt d’unió amb l’apèndix;
apèndix gran, simple, orbicular o suborbicular, en general d’un rosa violaci; apex
orbicular, obtús, rarament apiculat.
Distribució: L’àrea de distribució principal de P. appendiculatum és sudafricana i
sudasiàtica: inclou el S d’Àfrica, l’extrem S del la península aràbiga (Iemen) i Socotra,
el vessant S de l’Himàlaia, Formosa, Cèlebes i Filipines (Cros & al., 2005). La població
baleàrica de P. appendiculatum és la única coneguda a la regió mediterrània i a Europa i
estaria fortament isolada, ja que la localitat situada a menys distància es troba a més de
5000 km. A les Balears P. appendiculatum es coneix dels següents barrancs de la Serra
de Tramuntana de Mallorca: Torrents de Comafreda (Cros & al., 2005) i de Pareis
(Nieuwkoop, 2016) i més rencent s’ha trobat als torrents de Na Móra i de Muntanya
(Sáez & al., 2020).
Hàbitat: Roques calcàries humides situades a prop del llit (en general als marges) de
torrents càrstics, entre 70 i 320 m d’altitud.
Dades poblacionals: Es coneixen 4 subpoblacions que corresponen a altres tants barrancs
ben separats entre sí. En total aquesta espècie es troba en, al menys, 6 quadrats UTM
de 500x500 m i que corresponen a 5 quadrats d’1x1 km (EOO=63,5 km2; AOO=1,5
km2). No es disposa de dades demogràfiques, encara que tot i que es tracta d’una espècie
restringida a un hàbitat molt concret, no seria extremadament escassa. Al Torrent de
Pareis es trobarien una vintena de rodals (de vegades de fins a 0,5 m de diàmetre) entre
20 i 100 m d’altitud (Nieuwkoop, 2016). Per la nostra part, hem constatat l’existència
de diversos rodals al torrent de Coma Freda; als torrents de Na Móra i de Muntanya P.
appendiculatum seria, aparentment, més escàs.
Estat de conservació: Encara que la població baleàrica de P. appendiculatum es troba en
zones de difícil accés, està directament exposada a pertorbació (trepig i pertorbacions
mecàniques) degut al pas del barranquistes (i excursionistes, en el cas del Torrent de
Pareis). El fet que des del seu descobriment inicial a les Balears P. appendiculatum s’hagi
trobat en altres barrancs fa considerar que la seva situació de risc no sigui extredament
greu a curt termini (Sáez & al., 2019) encara que certament és una espècie amenaçada.
Ja que és una espècie que ha estat descoberta en temps relativament recents i no es
disposa de dades sobre la tendència demogràfica del conjunt de la població baleàrica,
no es pot inferir cap declinació poblacional, encara que per la seva restricció geogràfica
i per estar restringida a un hàbitat molt específic i fràgil s’assimila a la categoria VU.
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Propostes de conservació: Convé preservar la localitat a on viu de l’espècie, ja que és una
zona objecte de certa freqüentació per barranquistes i determinar algunes dades bàsiques
de caràcter demogràfic i relatives l’estat de conservació.
Bibliografia: Cros & al. (2005); Nieuwkoop (2016); Sáez & al. (2019, 2020).

Plagiochasma appendiculatum: A: tal·lus, visió dorsal; B: esquama ventral.

Mapa de distribució.
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Riccia bifurca Hoffm.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii)
Descripció: Plantes en rosetes d’1,5-1,8 cm de diàmetre, incompletes o més o menys
completes, color verd clar, marrons cap als costats. Tal·lus (1)2-4-ramificat, lòbuls d’11,5 mm d’amplada, oblongs, arrodonits vers l’àpex; solc mitjà estret a l’àpex dels lòbuls,
que s’eixampla fins a c. 1/4 d’amplada del lòbul; vores laterals arrodonides-subagudes;
cilis 220–250 (300) µm de llarg, a la part superior dels lòbuls, papil·lós al 1/3 superior;
esquames ventrals blanquinoses o tenyides de colors porpra-taronja secció del tal·lus
dels lòbuls 2-4 vegades més amples que alta. Monoica. Coll de l’arquegoni de 300-450
µm de llarg; esporogoni comú; espores (70)75-85 µm, d’un marró-groguenc fosc, cara
distal amb tubercles prims i curts; cares proximals amb lamel·les irregulars i tubercles
dispersos similars a la cara distal; ala 4-5 µm d’amplada, llisa o de vegades rugosa.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears només es coneix d’una zona situada entre
s’Arenal i Can Pastilla, Mallorca (Sáez & al., 2006a).
Hàbitat: Zones de sòl arenós descobert, sotmeses a inundacions temporals, a 2 m d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie només documentada d’una localitat (EOO=0,25
km2; AOO=0,25 km2). En la darerra observació la població estava formada per,
aproximadament, un centenar d’exemplars, ocupant en una superfície d’uns 80 m2.
Estat de conservació: Tant per les característiques de l’hàbitat a on es va trobar aquesta
espècie, com per la seva localització en una zona molt exposada a intenses pertorbacions
antròpiques, es pot inferir una declinació poblacional contínua per la pèrdua d’hàbitat
com a conseqüència dels canvis en l’ús del sòl (urbanització, obres de la xarxa viària),
abocament de residus i proliferació de plantes vasculars al·lòctones.
Propostes de conservació: És necessari obtenir dades actualitzades de la població per
confirmar la seva persistència a la zona i, eventualment, per corregir els factors de risc.
La fragilitat de l’hàbitat d’aquesta espècie i el fet que la disponibilitat de nous ambients
(en zones properes) sigui relativament escassa, fan que sigui convenient la conservació
dels escassos vestigis de vegetació natural en la zona de reradunes de la badia de Palma.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).
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Riccia bifurca: A: tal·lus; B: secció del tal·lus; C: espora, cara distal.

Mapa de distribució.

47

Riccia cavernosa Hoffm.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Plantes en rosetes relativament grosses, de fins prop de 3 cm de diàmetre, de
color verd clar amb freqüència de taques rosado-violàcies, de color verd blanquinós a
la base. Tal·lus 2-4 furcat, lòbuls de fins a 2 mm, oblongs, d’arrodonits a emarginats
apicalment; tal·lus amb perforacions irregulars a la superfície dorsal, especialment
diferents sobre la base del tal·lus; sense solc mitjà ni esquames ventrals; vores laterals
gruixudes i arrodonides; secció del tal·lus dels lòbuls 3-5 vegades més amples que
alta, esponjós, clorènquima elevat amb una capa de cambra d’aire; parènquima verd.
Monoica. Càpsules madures no aparents. Espores (60)80-100(130) µm, de color
vermellós a marronós; cara distal amb alvèols irregularment delimitats amb paret
proveïda de petits tubercles a les cantonades de la paret, cares proximals amb una
ornamentació similar, ala de 3-7 µm d’amplada, regularment crenulada, cara distal
amb crestes irregulars.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears ha esat citada de dues zones litorals:
Ses Salines, a l’extrem meridional de Mallorca (Werner, 1995) i Cala en Cucó, Sa
Dragonera (Sáez & al., 2006b).
Hàbitat: Sòl arenós descobert en zones de forta influència martíma, de fet pot colonitzar
sòls un tant salins com parets de substrat arenós més o menys compacte en els mateixos
ambients. Les localitats d’aquesta espècie es troben entre 1 i 2 m d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie documentada de 2 localitats (EOO=0,5 km2; AOO=0,5
km2). Únicament es disposa de dades del nucli poblacional de Sa Dragonera el qual
era format per una desena d’exemplars situats en una estreta franja arenosa situada a
la desembocadura d’un petit torrent i la platja d’una petita cala. Aquest nucli ocupava
una superfície d’uns 10 m2. La prospecció d’ambients semblants en altres punts de Sa
Dragonera no va permetre trobar nous nuclis poblacionals d’aquesta espècie. Per les
dades aportades er Werner (1995), la població de Ses Salines podria ser més nombrosa,
ja que de fet l’hàbitat potencial en aquesta localitat és més extens.
Estat de conservació: La protecció que gaudeix l’illa de Sa Dragonera juntament amb el
fet que cala en Cucó no és particularment freqüentada, afavoreix l’estat de conservació
del seu hàbitat, encara que la seva feblesa demogràfica fa que aquest nucli poblacional
sigui potencialment vulnerable en front d’esdeveniments estocàstics. A la localitat
de Ses Salines les pertorbacions antròpiques són relativament importants i inclouen
activitats relacionades amb l’extracció de sal marina i la freqüentació per visitants.
Propostes de conservació: La restricció geogràfica i en especial la fragilitat de l’hàbitat
d’aquesta espècie la fan particularment vulnerable a les pertorbacions antròpiques.
Per tant, és convenient preservar les zones litorals a on es troba. Seria convenient
quantificar la seva abundància i establir de forma detallada la seva distribució a la zona
de Ses Salines.
Bibliografia: Werner (1995); Sáez & al. (2006b).
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Riccia cavernosa: A: tal·lus; B: espora, cara distal.

Mapa de distribució.
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Riccia fluitans L.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Tal·lus, verd o en ocasions verd-vermellós, que en les formes flotants té forma
de cinta de fins a 9 cm de llarg, amb lòbuls de (0,3)0,5-1 mm d’amplada; marge sense
cilis ni papil·les; cara dorsal del tal·lus reticulada, amb cambres aeríferes que s’obren
per petits porus, plà excepte en el solc mitjà prop de l’àpex, de c. 0,2 mm de gruix.
Secció del tal·lus 3-6 vegades més ampla que alta. Sense rizoides ni esquames en les
formes flotants i amb rizoides llisos de 13-23 µm de diàmetre, rizoides tuberculats de
13-26 µm diàmetre, i de vegades esquames vestigials en les formes no flotants. Dioica.
Espores 60-75 µm de diàmetre, marrons o negres; cares distal i proximal amb alvèols
incomplets; ala en general de més de 5 µm, finament crenulada.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears, aquesta espècie està documentada de
les següents localitats: s’Albufera de Muro, Mallorca (Rosselló, 1981), Cala Galdana,
Menorca (Bolòs & al., 1970) i Ferreries, entre Rafal Roig i Granada de Dalt, Menorca
(Sáez & al., 2006b).
Hàbitat: Creix en uns cursos d’aigua lent, i ocasionalment es pot trobar en talusos
ombrívols i humits en el marge de cursos d’aigua. Les localitats es troben des de prop
del nivell del mar fins a 120 m d’altitud.
Dades poblacionals: Els valors d’EOO i AOO són de c. 26 km2 i 0,75 km2, respectivament.
No es disposa de dades sobre la seva abundància, però és probable que en general, sigui
una espècie escassa i limitada a la zona corresponent a la bassa temporal. En canvi a
la localitat situada entre Rafal Roig i Granada de Dalt no és particularment escassa, ja
que es trobaven centenars d’exemplars al llarg dels marges humits d’un torrent (L. Sáez
dades inèdites).
Estat de conservació: Per la seva forta restricció geogràfica i per ser una espècie associada
a un hàbitat aquàtic fràgil, és especialment vulnerable als esdeveniments estocàstics i
a les activitats humanes i per tant s’aplica el criteri D2. La població de Cala Galdana
és particularment fràgil degut a que es tracta d’una zona urbanitzada i freqüentada
per visitants. La subpoblació de s’Albufera de Muro està exposada a diverses amenaces
com l’eutrofització per mitjà dels alts nivells de nitrats i fosfats. Aquesta subpoblació
també podria resultar afectada per eventuals captacions d’aigua o per un increment en
les intrusions salines. La subpoblació situada entre Rafal Roig i Granada de Dalt és la
que es troba exposada a menys factors de risc. Per al moment no es poden inferir ni una
disminució contínua de la població baleàrica, ni oscil·lacions extremes. En en cas que
hi hagi indicis d’eventuals declinacions o oscil·lacions poblacionals, aquesta espècie
podria qualificar per a una categoria IUCN més alta.
Propostes de conservació: És necessari preservar estrictament el seu hàbitat, assegurant
una qualitat de l’aigua (especialment s’ha d’evitar una eutrofització excessiva) que
permeti el manteniment de les subpoblacions. Convé realitzar un seguiment periòdic
(al menys un cop a l’any) de les subpoblacions.
Bibliografia: Rosselló (1981), Bolòs & al. (1970), Sáez & al. (2006b).
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Riccia macrocarpa Levier
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Plantes que formen grups, amb tal·lus de color verd o gris-blavós, amb els
marges taronja o marró ataronjat, de color marró vermell a les parts més antigues.
Tal·lus de 2-3-furcat, lòbuls 1,5-2(2,2) mm d’amplada i de 8-9 mm de llarg, sublinears,
arrodonits apicalment; solc mitjà diferenciat al llarg dels lòbuls; lòbuls laterals tenyits de
color marró ataronjat, plegats en sec, amb les vores laterals aixecades, amb la part superior
que s’estén en una ala curta; esquames ventrals amb grups de cèl·lules isodiamètriques
incolores barrejades amb grups de cèl·lules de color ataronjat i ataronjat brillant, que
com a molt arriben fins als marges del tal·lus; rizoides nombrosos. Seccions dels lòbuls
2-3 vegades més amples que altes. Dioica. Coll arquegonial de 100-170 µm de llarg,
de color groc-ataronjat; esporòfits madurs visibles a la superfície dorsal amb taques
negres, espores 90-100(110) µm, marró clar o marró, cara distal amb 9-12 alvèols
per diàmetre, limitada per tubercles prims i grossos, cares proximals ornamentades de
manera semblant; ala 5-7 µm d’amplada, crenulades al marge.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears R. macrocarpa està documentada de les
següents localitats del centre de Menorca (Ferreries): Son Guarners (Sáez & al., 2006a)
i Planes de Son Arro (Pericàs & al., 2010).
Hàbitat: Terrenys humits, de vegades sotmesos a inundacions temporals, entre 130 i 150
m d’altitud.
Dades poblacionals: Els valors d’EOO i AOO són de 0,5 km2. No es disposa de dades
sobre la seva abundància en la localitat de Planes de Son Arro, però és probable que
sigui una espècie escassa i limitada a la zona corresponent a la bassa temporal. En
la localitat de Son Guarners es varen trobar vàries desenes d’exemplars, essent, molt
probablement, la mida poblacional d’aquesta subpoblació superior al centenar de
tal·lus.
Estat de conservació: Encara que les zones en les que es troba aquesta espècie estan en
bon estat de conservació general, per la seva forta restricció geogràfica (baix nombre
de localitats i baixos valors d’EOO i AOO) la població baleàrica és vulnerable als
esdeveniments estocàstics i a les activitats humanes i per tant en aquest cas és aplicable
el criteri D2. Per al moment no hi ha informació que permeti inferir una disminució
contínua de la població ni l’existència d’oscil·lacions extremes, de manera que no
s’apliquen els criteris B o C.
Propostes de conservació: Seria convenient localitzar amb detall i disposar de dades
poblacionals per concretar millor el seu estat de conservació.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a); Pericàs & al. (2010).
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Riccia papillosa Moris
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Plantes que formen rosetes incompletes, d’un verd fosc-blavós verd, marges
del lòbul amb rosa o violeta clar, de color groguenc fins a la base. Tal·lus 3-5 furcat,
lòbuls 0,5–0,7(1) mm d’amplada, obovat-lingulats, arrodonits vers l’àpex; solc mitjà
estreta, que s’amplia fins c. 1/3 d’amplada del lòbul, diferenciat gairebé fins a la base;
flancs gruixuts, arrodonits, convexs, arestes laterals subagudes; papil·les de 100 a
120 µm d’altura, disperses als marges i al costat dorsal del tal·lus, rectes o corbades.
Esquames ventrals de color rosa o violeta clar. Seccions dels lòbuls tant amples com
altes a l’àpex, 1,5-2 vegades més amples que altes a la meitat del lòbul. Dioica. Coll
arquegonial de 110-140 µm de llarg, propa-violaci, espores 60-72(82) µm, d’un marró
clar-vermellós, de cara distal amb 5 a 8 alvèols de diàmetre, limitat per parets amb
tubercles a les cantonades, cares proximals amb nombroses alvèols, ala 3-4 µm marge
d’amplada, crenulat.
Distribució: La seva àrea inclou Euràsia, N Àfrica i Macaronèsia. A les Balears, aquesta
espècie és coneguda només del Puig den Galileu (Pericàs & Rosselló, 2009).
Hàbitat: Sòls pobres en carbonats en una zona càrstica a 1000 m d’altitud.
Dades poblacionals: Els valors d’EOO i AOO són de 0,25 km2. No es disposa de dades
sobre la seva abundància, però és considera probable que sigui una espècie localment
escassa.
Estat de conservació: Els valors EOO i AOO són tan petits (0,25 km²) que la població
és especialment vulnerable als esdeveniments estocàstics i a les activitats humanes
(existeix possibilitat de trepig per excursionistes) i per tant s’aplica el criteri D2, en
absència de dades demogràfiques. La zona on va ser trobada aquesta espècie es troba
en un bon estat general de conservació, però no hi ha informació que permeti inferir
una disminució contínua de la població ni l’existència d’oscil·lacions extremes. En en
cas que hi hagi indicis d’eventuals declinacions o oscil·lacions poblacionals, aquesta
espècie podria qualificar per a la categoria CR segons el criteri B.
Propostes de conservació: Seria convenient localitzar amb detall i disposar de dades
poblacionals per concretar millor el seu estat de conservació.
Bibliografia: Pericàs & Rosselló (2009).
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Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Plantes que solen formar rosetes incompletes de color verd i blau verdós, de
vegades amb el tal·lus tenyit de color morat als costats dorsals i laterals, marró pàl·lid
fins a la base, tornant blanquinós amb l’edat. Tal·lus 2-4 furcat, lòbuls 0,5-1,2(1,5)
mm d’amplada, fins a 7 mm de llarg, oblongs, arrodonits apicalment, més amples a
l’àpex; solc mitjà estret, que s’amplia fins c. 1/4 d’amplada de la branca, molt profund i
diferenciat a l’àpex; vores laterals arrodonides; marge glabre o ciliat, cilis 120-210(270)
µm, papil·losos a la 1/2 superior. Esquames ventrals hialines o amb taques pàl·lides;
rizoides nombrosos i llisos. Seccions dels lòbuls 1,8-2,5(3) vegades més amples que altes,
assimètriques, amb 2-3 convexitats a la vora superior prop de l’àpex. Espores 80- 96
µm, marrons, cara distal amb 9-13 alvèols de diàmetre, amb parets bastant fines i grans
tubercles a les cantonades, cares proximals d’ornamentació semblant a la distal; ala de
6-8(9) µm d’amplada, marge llis.
Distribució: La seva àrea inclou Euràsia, N Àfrica i Macaronèsia. A les Balears, aquesta
espècie està documentada únicament d’una localitat de Menorca, la Bassa des Mal Lloc
(Pericàs & al., 2010).
Hàbitat: Zona sotmesa a inundacions temporals a 112 m d’altitud.
Dades poblacionals: Els valors d’EOO i AOO són de 0,25 km2. No es disposa de dades
sobre la seva abundància, però és probable que sigui una espècie escassa i limitada a la
zona corresponent a la bassa temporal.
Estat de conservació: Els valors EOO i AOO són tan petits (0,25 km²) que la població
és especialment vulnerable als esdeveniments estocàstics i a les activitats humanes i per
tant s’aplica el criteri D2, en absència de dades demogràfiques. La zona on va ser trobada
aquesta espècie es troba en un acceptable estat general de conservació, i per al moment
no hi ha informació que permeti inferir una disminució contínua de la població, ni
l’existència d’oscil·lacions demogràfiques extremes. En el eventual cas que hi hagi indicis
d’eventuals declinacions o oscil·lacions poblacionals, aquesta espècie qualificaria com a
CR segons el criteri B.
Propostes de conservació: Preservar el seu hàbitat. Seria convenient localitzar amb detall
i disposar de dades poblacionals per concretar millor el seu estat de conservació. És
versemblant la presència d’aquesta espècie en altres localitats de Menorca, de manera que
seria convenient prospecter altres zones aptes per al seu desenvolupament.
Bibliografia: Pericàs & al. (2010).
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Riccia warnstorfii Limpr. ex Warnst.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Plantes solen formar rosetes en general completes i d’un verd viu. Tal·lus
(1)2-3-furcat, lòbuls de 0,4-1 mm d’amplada, fins a 5 mm de llarg, linears o linearoblongs, amb l’àpex arronodint o truncat; solc mitjà ben marcat, que s’amplia fins a
1/2-1/4 d’amplada de la ramificació; marge glabre o ciliat, cilis en general curts, de c.
100 µm de longitud; flancs inflats vers l’àpex. Esquames ventrals hialines o més o menys
violàcies, inconspícues lateralment; seccions dels lòbuls 1-2,5) vegades més amples
que altes. Monoica. Espores 65-100 µm, d’un marró fosc, anguloso-tetraèdriques, cara
distal amb 6-8(9) alvèols de diàmetre, amb espines de c. 3 μm d’alçada, obtuses o
truncades a les cantonades, cares proximals amb alvèols complets; ala de 3-7(10) µm
d’amplada, de marge en general llis.
Distribució: Espècie difosa per regions circumpolars, el N d’Àfrica i Macaronèsia. A les
Balears, aquesta espècie està documentada únicament d’una localitat de Menorca, Ses
Planes de Son Arro (Pericàs & al., 2010).
Hàbitat: Creix en una zona sotmesa a inundacions temporals a uns 150 m d’altitud.
Dades poblacionals: Els valors d’EOO i AOO són de 0,25 km2. No es disposa de dades
sobre la seva abundància, però és probable que sigui una espècie escassa i limitada a la
zona corresponent a la bassa temporal, encara que és versemblant la seva existència en
altres localitats de Menorca.
Estat de conservació: Encara que la zona on va ser trobada aquesta espècie es troba en un
bon estat general de conservació, els baixos valors d’EOO i AOO, juntament amb les
característiques del seu fràgil hàbitat, fan que la població sigui especialment vulnerable
als esdeveniments estocàstics i a les activitats humanes i per tant s’aplica el criteri D2.
Per altra banda, en absència de dades demogràfiques però no hi ha informació que
permeti inferir una disminució contínua de la població ni l’existència d’oscil·lacions
extremes. En cas de verificar-se declinacions o oscil·lacions (extremes) poblacionals,
aquesta espècie qualificaria com a CR segons el criteri B.
Propostes de conservació: Seria convenient localitzar amb detall i disposar de dades
poblacionals per concretar millor el seu estat de conservació.
Bibliografia: Pericàs & al. (2010).
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Riella echinata (Müller) Segarra, Puche & Sabovljević
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Descripció: Planta 8-45 mm, amb un eix erecte sobre el qual es desenvolupa,
longitudinalment i a la part dorsal, una ala de 0,7-3,1 mm d’amplada plana de jove,
posteriorment ondulada; marge enter. Esquames dimòrfiques, les vegetatives d’oblongolanceolades a linear-lanceolades 0,2-1,4 mm; esquemes propagulíferes panduriformes
0,18-0,47 mm. Dioica. Anteridis nombrosos, disposats linealment al marge de l’ala.
Arquegonis disposats als dos costats de l’eix. Involucre arquegonial ovoide, 1,3-2,6 × 0,93,3 mm, apiculat, amb (6)8(10) ales irregulars i discontínues de 37-178 µm d’amplada
i (1)4(7) cèl·lules d’alçada. Esporòfit amb seta 0.1-0,5 mm. Càpsula esfèrica, 0,6-1,1 ×
0,6-1,1 mm. Espores 60-95 × 57-90 μm (espines incloses), tetraèdriques, de contorn
triangular, marrons. Cara distal densament coberta amb espines de 5-9 μm, agudes; cara
proximal laxament espinosa, amb espines de 2-5 μm, més o menys obtuses.
Distribució: Element mediterrànio-macaronèsic, difós per la península Ibèrica, Illes Balears
(Eivissa), Marroc i Canàries (Segarra & al., 2014). Segons els darrers autors, a les Balears
existiria a una localitat d’Eivissa (Cros, 1982, sub R. helicophylla), al riu de Santa Eulàlia.
Hàbitat: Segons Cros (1982, sub R. helicophylla) aquesta espècie creixia en talussos del curs
d’aigua, semisumbergida.
Dades poblacionals: Espècie documentada d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa de dades demogràfiques, encara que per les característiques dels seus
poblaments, aquests solen ser d’escassa superfície. Aquesta espècie no ha estat retrobada
en temps recents, però les exploracions de la zona a on es va trobar han estat escasses.
Estat de conservació: No es disposa de dades recents de l’única població baleàrica de
l’espècie, encara que nosaltres vam explorar-la l’any 2008 sense poder retrobar cap
exemplar. Ja que R. echinata és pròpia d’un hàbitat fràgil i, per la seva localització, exposat
a pertorbacions antròpiques, hauria de ser assimilada a les categories CR o bé RE. La
consideració d’espècie extingida a les Balears requereix la realtizació de prospeccions al
llarg de varis anys per confirmar la seva desaparició, i encara que la categoria DD destaca
que els tàxons no disposen d’informació suficient per a una avaluació consistent, si hi ha
evidències o sospites de la restricció geogràfica del tàxon, o si ha transcorregut un període
de temps considerable des del darrera observació, IUCN (2017) estableix que el tàxon
en qüestió es pot considerar amenaçat. Sobre la base de les dades disponibles, per tant,
es considera CR, però com hem indicat, és convenient verificar la seva persistència a la
zona, ja que tot i el caràcter efímer d’aquesta planta, les espores de les espècies del gènere
Riella poden sobreviure a períodes llargs de sequera al banc d’espores (Proctor, 1972).
Propostes de conservació: És convenient obtenir de noves dades de la població per
implementar actuacions conservacionistes de caràcter urgent en cas que això sigui
necessari.
Bibliografia: Cros (1982, sub R. helicophylla); Segarra & al. (2014).
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Riella notarisii (Mont.) Mont.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Descripció: Planta 5-10 mm, amb un eix sobre el qual es desenvolupa, longitudinalment
i a la part dorsal, una ala amb el marge molt sinuós, sovint dividit de forma irregular,
amb una o més files de cèl·lules marginals estretament triangulars. Esquames ventrals
de fins a 0,3 mm, laceolades. Monoica. Anteridis situats al marge de l’ala. Arquegonis
situats vers l’àpex de l’eix; càpsules indehiscents. Involucre sense ales longitudinals.
Espores 44-65(70) µm, papil·loses, amb la cara distal recoberta per espines de 5-10
µm.
Distribució: Espècie difosa a Europa i el N d’Àfrica. A les Balears es coneix només de
la desembocadura del torrent del barranc d’Algendar (Gómez i Arbona & al., 1983).
Hàbitat: Segons Gómez i Arbona & al. (1983) aquesta espècie es va trobar a la vora del
mar dins unes basses de pocs centímetres de profunditat que, normalment, s’assequen
de juny a setembre.
Dades poblacionals: Espècie documentada d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa de dades demogràfiques, encara que per les característiques dels
seus poblaments, aquests solen ser d’escassa superfície.
Estat de conservació: No es disposa de dades recents de l’única població baleàrica
de l’espècie, encara que no s’ha realitzat prospeccions específiques per retrobar-la.
Considerant que R. notarisii s’ha indicat de només una localitat, en la que es troba
en un hàbitat fràgil i exposat a pertorbacions antròpiques, hauria de ser assimilada a
les categories CR o bé RE. No s’han realitzat prospeccions de forma continuada per
confirmar la desaparició d’aquesta espècie, de manera que considerant la seva forta
restricció geogràfica i l’existència de diversos factors de risc sobre el seu hàbitat, es
considera amenaçada. Sobre la base de les dades disponibles, per tant, es considera en
Perill Crític, però, com hem indicat, és convenient verificar la seva persistència a la
zona, ja que tot i el caràcter efímer dels gametòfits de Riella, les seves espores poden
sobreviure a períodes llargs de sequera al banc d’espores (Proctor, 1972).
Propostes de conservació: És necessari preservar el fràgil hàbitat a on es troba aquesta
espècie. És convenient obtenir de noves dades de la població per implementar eventuals
actuacions conservacionistes de caràcter urgent en cas que això sigui necessari.
Bibliografia: Gómez i Arbona & al. (1983).
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Fitxes dels tàxons amenaçats:

Molses

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii)
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 0,8-3 cm, d’un verd clar, que forma gespes més o menys
laxes. Caulidis prostrats amb ramificació ± irregular; branques més o menys erectes.
Parafil·les nuls. Pseudoparafil·les flamentosos o foliosos. Fil·lidis caulinars més o menys
espaiats, d’adpresos a erecto-patents en sec, d’erecto-patents a estesos en humit, 0,35-1,1
x 0,15-0,4 mm, de lanceolats a ovato-lanceolats, marges més o menys denticulats. Nervi
simple, que assoleix el 1/3-2/3 de la longitud del fil·lidi, rarament més curt, de 15-40 μm
d’amplada a la base. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 17,5-50 x 4,8-9,6 μm,
oblongo-romboidals; cèl·lules basals 12,5-37,5 x 5-12,5 μm, subrectangulars; cèl·lules
alars 6-17,5 x 7,5-12,5 μm, de oblates a rectangulars, de vegades una mica diferenciades.
Autoica. Fil·lidis periquecials 1,2-2,3 x 0,35-0,6 mm, amb nervi simple. Seta 0,8-1,9
mm, sinuosa. Càpsula d’inclinada a horitzontal; urna 1,5-2,5 mm, cilíndrica. Opercle
0,4-0,65 mm, cònico-apiculat. Caliptra c. 1,6 mm. Espores 9,6-14,5 μm, papil·loses.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears, aquesta espècie és coneguda amb seguretat
només del Puig de Massanella (Jiménez, 2018) i del Puig Major (Sáez & al., 2020). Les
referències d’aquesta espècie degudes a Maheu (1912) són dubtoses (Cros & al., 2008).
Hàbitat: Roques ombrívoles i humides en cavitats càrstiques, entre 1.110 i 1300 m d’altitud.
Dades poblacionals: La seva presència està documentada només de la Font de s’Avenc de
Massanella i en al menys dues cavitats càrstiques del Puig Major (2 quadrats UTM 500 x
500 km; EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). No es disposa de dades demogràfiques, encara
que la cobertura dels rodals locals seria escassa.
Estat de conservació: La localitat de sa font de s’Avenc és molt freqüentada per excursionistes
i per tant existeix perill de trepig o altres pertorbacions. Considerant la seva raresa, la
possible competència natural causada per altres molses (Anomodon viticulosus, Homalia
lusitanica, Thamnobryum alopecurum) pot ser un factor que pot determinar una pèrdua
de cobertura dels rodals d’A. serpens. En absència de dades demogràfiques detallades no
s’han aplicat el criteris «C» ni «D».
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie. Per
altra banda és necessari localitzar amb detall els rodals de l’espècie a la cavitat càrstica per
evitar eventuals afectacions al llarg de la realització d’activitats espeleològiques.
Bibliografia: Jiménez (2018); Sáez & al. (2020).
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Amblystegium serpens: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Brachythecium rivulare Schimp.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii,iv)
Descripció: Molsa pleurocàrpica, d’un verd fosc o daurat. Caulidis 3-7 cm, en general
prostrats ramificats de forma regular o irregular; branques 0,7-2,5 cm. Pèls axil·lars amb
1 célula basal marró i 1-2 cèl·lules apicals hialines. Pseudoparafil·les 0,5-0,75 x 0,4-0,65
mm d’orbiculars a subtriangulars. Fil·lidis caulinars generalment erectes en sec, 1,5-2,2
x 0,8-1,4 mm, ovats o triangulars, lleugerament plegats, còncaus, rectes, que s’estrenyen
gradual o abruptament en un àpex agut, acumen de (100)150-250(350) µm; marges
de denticulats a serrulats, en ocasions subenters, no recorbats a la base; base llargament
decurrent; nervi que arriba fins el 50-65% de la longitud dels fil·lidis, rarament terminat
en espina. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 55-120(140) x 7-11 µm, de parets
més o menys primes, llises; cèl·lules alars 20-50 x 15-30 µm, més o menys rectangulars
de parets primes, inflades, que formen un grup definit que no arriba fins el nervi, no
ascendent pels marges dels fil·lidis, no excavat. Fil·lidis rameals 1,1-1,75 x 0,5-0,9 mm,
d’ovato-lanceolats a triangulars; nervi terminat en un espina poc conspícua; similars als
caulinars en el resta de caràcters. Dioica. Fil·lidis periquecials 1,8-2,8 x 0,75-1 mm. Seta
14-19 mm, lleugerament flexuosa, bru-vermellosa, papil·losa. Càpsula inclinada, bruvermellosa; urna 1,7-2,2 mm, en general ovoide, corbada. Opercle cònic de 0,3-0,5 mm.
Espores 15-20 μm, papil·loses.
Distribució: Element circumpolar-boreal temperat. A les Balears aquesta espècie ha estat
documentada de les següents localitats del sector central de la Serra de Tramuntana de
Mallorca: Lluc i Gorg Blau (Casas de Puig, 1956b; Koppe, 1965).
Hàbitat: Espècie que viu en més o menys submergida o vora cursos d’aigua; les subpoblacions
es troben entre 460 i 580 m d’altitud.
Dades poblacionals: Les localitats corresponen a 2 quadrats UTM de 500x500 m i que
corresponen 2 quadrats d’1x1 km (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). No es disposa
d’informació sobre la mida poblacional, però per les característiques de l’hàbitat ocupat
per aquesta espècie, les subpoblacions serien relativament escasses.
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie que viu en un hàbitat fràgil des del punt de vista
ecològic, ja que diverses pertorbacions, bàsicament de caràcter antròpic, podrien afectarlo: captacions d’aigua, eutrofització, alteracions en el fluxe d’aigua, etc. La proximitat de
la subpoblació de Lluc a una carretera i a una zona freqüentada, fa que les pertorbacions
siguin bastant probables, el que determinaria una declinació poblacional o una pèrdua
d’hàbitat (actual o potencial) o fins i tot la desaparició de la pròpia subpoblació. La
persistència actual d’aquestes problemàtiques desfavorables, juntament amb la seva forta
restricció demogràfica justifica la seva atribució a la categoria EN. Pel fet d’existir 2
subpoblacions (essent la fragmentació escassa per la seva proximitat), aquesta espècie no
pot ser adscrita a la categoria CR. Tanmateix, en cas que es verifiqui la desaparició de, al
menys, una subpoblació, B. rivulare podria ser assimilat a la categoria CR.
Propostes de conservació: És convenient evitar pertorbacions antròpiques al seu hàbitat
i preservar aquest de forma que sigui possible el manteniment de la població baleàrica
al mitjà i llarg termini. Com a primer pas en les actuacions conservacionistes per convé
verificar la pesència de B. rivulare a les localitats de les que va ser indicat, cartografiar
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les zones ocupades per aquesta molsa i analitzar els perills concrets als quals pot estar
exposada.
Bibliografia: Casas de Puig (1956b); Koppe (1965).

Brachythecium rivulare: A: detall d’una branca; B: fil·lidi; C: càpsula amb caliptra.

Mapa de distribució.
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Brachythecium salebrosum (Hoffn. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica, verda o d’un verd-groguenc. Caulidis 3-7,5 cm,
irregularment ramificats, en general prostrats, branques 0,6-2 cm. Pèls axil·lars amb 1
cèl·lula basal marró i 1-2 apicals hialines. Pseudoparafil·les 0,4-0,8 x 0,25-0,45 mm, de
triangulars a lanceolats. Fil·lidis caulinars 1,5-3,4 x 0,6-1,3 mm, erecto-patents en sec,
de lanceolats a ovato-triangulars, més o menys plegats, una mica còncaus, rectes o poc
falcats, que s’estrenyen de forma gradual en un àpex llargament acuminat de (450)500900(1000) μm; marges de denticulats a serrulats, rarament subenters, en general recorbats
a la base, que és de poc a llargament decurrent. Nervi que arriba al 60-80% de la longitud
dels fil·lidis, que de vegades termina en una espina. Cél·lules superiors i mitjanes de la
làmina 50-105 x 8-10 μm, de parets primes i llises; cèl·lules alars 10-25 x 8-15 μm, de
parets primes i llises, no inflades, que formen un grup definit que no arriba al nervi.
Fil·lidis rameals 1,2-2 x 0,45-0,75 mm, de lanceolats a triangulars; nervi que termina
en una espina. Autoica. Fil·lidis periquecials 2,1-3,5 x 0,8-1,3 mm. Seta 15-20 mm,
vermellosa, llisa. Càpsula 1,7-2 mm, en general horitzontal, vermellosa. Opercle cònic
0,3-0,4 mm. Espores 13-16 μm de diàmetre, finament papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, Àfrica, Macaronèsia i Austràlia.
A les Balears només es coneix d’una localitat del centre de la Serra de Tramuntana: entre
l’embassament de Cúber i el coll de l’Ofre.
Hàbitat: Roques calcàries ombrívoles i humides, en bosc de Pinus halepensis Mill. a 840 m
d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie coneguda d’una única localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa de dades detallades de la cobertura i abundància concretes, però
probablement sigui una espècie rara i limitada a un rodal de poca superfície.
Estat de conservació: Encara que l’hàbitat a on es va trobar l’espècie no seria, aparentment,
massa fràgil, existeixen factors de risc que poden afecta la població. Entre aquests destaquen
una excessiva freqüentació de la zona pel bestiar, que pot causar trepig i nitrificació i
suposaria una pèrdua d’hàbitat potencial per a l’espècie. Desconeixem si un eventual
tancament de la vegetació també podria suposar un risc potencial. De fet, aquest eventual
tancament de la vegetació podria quedar parcialment corregit per la presència esporàdica
d’herbívors a la zona. En absència de dades demogràfiques (nombre d’exemplars) i de
tendències poblacionals, s’assigna a la categoria VU sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: Preservar la zona sense que hi hagi una pressió deguda al bestiar
excessiva. És convenient obtenir dades poblacionals detallades i realitzar un seguiment
de la població.
Bibliografia: Pericàs & Rosselló (2009).
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Brachythecium salebrosum: A: detall d’una branca; B: fil·lidi;
C: detall de la base del fil·lidi; D: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Buckia vaucheri (Lesq.) D.Ríos, M.T.Gallego & J.Guerra
≡Hypnum vaucheri Lesq.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica en general d’un verd groguenc, que forma gespes més o
menys denses. Caulidis 1-3,5 cm, d’erectes a prostrats, sense hialodermis, de complanats a
julacis; branques 0,2-1,5 cm, disposades de forma irregular o pinnades, rectes o corbades,
de complanades a julàcies. Parafil·les indiferenciats. Pseudoparafil·les interns 50-190 μm,
més o menys ovats, els externs nuls. Fil·lidis caulinars densament imbricats, d’heteròmals
a secunds, rectes o falcats en sec, subpatents en humit, 1,1-1,8 x 0,37-0,76 mm, ovatolanceolats, sense plecs longitudinals, en general fortament còncaus; àpex que s’estreny
abruptament en un acumen pla o acanalat de 0,37-0,92 mm; marges enters o de vegades
feblement denticulats, plas o recorbats; base recta o una mica decurrent. Nervi doble,
en general ben diferenciat que pot arribar fins la 1/2 la longitud dels fil·lidis. Cèl·lules
superiors i mitjanes de la làmina 25-42,5(56,2) x 2,5-6(7,5) μm, linear-vermiculars
o rombodials; cèl·lules basals (12,5)17,5-37,5 x 3,8-10 μm de linear-vermiculars a
rectangulars; cèl·lules alars 5-15 x 5-17 μm, de subquadrades a rectangulars, que formen
un grup ben diferenciat, pla. Fil·lidis rameals 0,8-1,68 x 0,3-0,65 mm, semblants als
caulinars. Dioica. Les plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars. A les Balears es troba en els
massissos més alts de la Serra de Tramuntana de Mallorca: Puig Major, Puig de Massanella
i Puig de Tossals (Nicholson, 1907; Rosselló, 1984; Ruiz & Brugués, 2011).
Hàbitat: Vessants pedregosos, roques i bases de penyals, en llocs més o menys ombrívols i
en general orientats al N, entre 950 i 1.350 m d’altitud.
Dades poblacionals: D’acord amb les dades actuals existeixen al menys 3 subpoblacions
corresponents a 4 quadrats UTM 500x500 m repartides en 4 quadrats UTM 1x1 km
(EOO=8,5 km2; AOO=1 km2). Segons amb les nostres observacions (corresponents al
Puig Major i al massís de Tossals) és una espècie escassa, que presenta rodals dispersos
de poca superfície (poques desenes de cm2). És molt probable que existeixin altres
subpoblacions en altres zones de la Serra de Tramuntana, ja que l’hàbitat potencial és
aparentment important, però aparentment seria una espècie rara i escassa.
Estat de conservació: Aquesta espècie es trobaria a Balears, però també a la península ibèrica
-zones un tant perifèriques de la seva àrea de distribució- en unes condicions clarament
per baix del seu òptim, segons Ríos Poveda (2016). Certament en alguns dels exemplars
baleàrics s’observa la presència de fil·lidis petits i rectes o subfalcats, característiques
que segons Ando (1976) serien pròpies de plantes que viuen en condicions adverses. És
destacable degradació del seu hàbitat degut al trepig i la nitrificació causat per les cabres
assilvestrades, el que pot suposar una afectació directa per a B. vaucheri i també una
pèrdua d’hàbitat potencial.
Propostes de conservació: Protegir de forma efectiva el seu hàbitat. El control de les
poblacions de les cabres assilvestrades de la zona alta d’alguns dels massissos en els que es
troba l’espècie podria suposar una millora en la qualitat del seu hàbitat.
Bibliografia: Nicholson (1907); Rosselló (1984); Ruiz & Brugués (2011).
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Buckia vaucheri: A: detall d’una branca; B: fil·lidi;
C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 4-14 cm, d’un verd groguenc, que forma gespes més
o menys denses. Caulidis d’erectes a prostrats, no complanats; branques 0,3-5 cm,
amb àpex en general cuspidat. Fil·lidis caulinars d’adpresos a erectes o estesos en sec,
d’erectes a erecto-patents en humit, d’amplament ovats a ovato-oblongs, 1,8-2,8 x 0,71,3 mm; àpex d’obtús a arrodonits, de vegades apiculat o cucul·lat; làmina sense plecs
longitudinals, marges plans o incurvats, enters o de vegades feblement denticulats vers
l’àpex. Nervi doble o indiferenciat que arriba fins el 23% de la longitud dels fil·lidis.
Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina (14)25-85(125) x 3,2-5 μm; cèl·lules basals 2448 x 4-8 μm; cèl·lules alars 32-80 x 16-21 μm, de parets primes, inflades, que formen un
grup ben diferenciat. Fil·lidis rameals 1,5-2 x 0,4-0,7 mm, semblants als caulinars. Dioica.
Fil·lidis periquecials d’ovato-lanceolats a linear-lanceolats; àpex d’acuminat a llargament
acuminat; marges plans, enters o denticulats vers l’àpex, amb plecs longitudinals. Seta
4,5-6,5 mm. Càpsula d’erecta a horitzontal, subcilíndrica; urna 3,7-4,5 x 1,1-1,6 mm,
ovoide-cilíndrica. Opercle c. 0,9 mm, apiculat. Caliptra c. 3,2 mm, glabra. Espores 1620 μm, finament papil·loses.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears la presència d’aquesta espècie ha estat
documentada de les següents localitats del sector central de la Serra de Tramuntana de
Mallorca: entre Puig Major i el Puig de Ses Vinyes, Puig Tomir i Pla de Cúber (Rosselló,
1981).
Hàbitat: En general es troba dins petits aiguamolls, juntament amb altres briòfites com
l’hepàtica Pellia endiviifolia i les molses Ptychostomum pseudotriquetrum i Philonotis sp.,
de forma ocasional s’ha documentat la seva presència en sitja de carboner (Rosselló,
1981). Les subpoblacions es troben entre 680 i 920 m d’altitud.
Dades poblacionals: Les subpoblacions estan repartides en 3 quadrats UTM 500x500
m que corresponen a 3 quadrats UTM 1x1 km (EOO=11,1 km2; AOO=0,75 km2).
Les subpoblacions ocupen escassa superfície, però poden arribar a ocupar, de forma
discontínua (en forma de diversos rodals), poc més de 3 m2 en alguna localitat, com és el
cas de la Font de s’Escudella, al vessant S del Puig Major (L. Sáez, dades inèdites).
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie que viu, en general, en un hàbitat fràgil
des del punt de vista ecològic com són els petits aiguamolls en zones de muntanya.
Aquest hàbitat pot ser afectat per diverses pertorbacions antròpiques: captacions d’aigua
o alteracions en el fluxe d’aigua, freqüentació i trepig, etc., en el cas de les subpoblacions
situades al voltant de fonts. També una presència important d’herbívors (ovelles i cabres)
en aquestes zones causar trepig i nitrificació. Tanmateix, el fet que alguna població no
estigui sempre associada a aiguamolls fa considerar que la situació relativa a la conservació
d’aquesta espècie a les Balears no sigui extremadament greu, però sí que, segons les dades
actuals, la seva restricció geogràfica aconsella la seva adscripció a la categoria VU sobre la
base del criteri D2.
Propostes de conservació: És convenient evitar pertorbacions antròpiques al seu hàbitat
i preservar aquest de forma que sigui possibe la conservació de la població baleàrica
al mitjà i llarg termini. Com a primer pas en les actuacions conservacionistes per C.
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cuspidata, convé cartografiar les zones ocupades per aquesta molsa i analitzar els perills
concrets als quals pot estar exposada.
Bibliografia: Rosselló (1981).

Calliergonella cupidata: A: hàbit; B: fil·lidi; C: detall de la zona basal del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Descripció: Molsa acrocàrpica de 4-15(25) cm, que forma gespes laxes, generalment d’un
verd fosc. Fil·lidis secunds quan són secs i humits, rígids, (3,5)4,5-5,2 x (0,5)0,6-0,85
mm, linear-lanceolats, falciformes, plans, simètrics a la base; àpex agut o acuminat (de
vegades subagut o arrodonit); marges generalment confluents amb el nervi. Nervi robust,
que ocupa 1/3 o més de l’amplada del fil·lidi a la base, on assoleix (140)250-400 µm
d’amplada, la seva amplada és de 40-100 µm cap a l’àpex, on generalment termina en un
mucró. Cèl.lules superiors i mitjanes dels fil·lidis (5)7,5-12,5(15) x 7,5-12,5 mm, llises,
isodiamètriques, algunes rectangulars; cèl.lules basals 27-33 x 10-12,5 µm, llises. Dioica.
Periquecis laterals. Seta 1,5-2,8 mm, marró. Càpsula exerta, vermellosa; urna 2,1-3 x 1,11,2 mm, el·líptica. Perístoma fràgil. Opercle 1,3-1,8 mm, cònic, allargat un tant rostrat.
Espores 20-25 mm, verdoses, finament papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou Euràsia i el N d’Àfrica. A les Balears només es coneix
de Sóller (Nicholson, 1907a; Cano & al., 2001).
Hàbitat: Espècie que viu en aigües corrents i ben oxigenades, a 70 m d’altitud.
Dades poblacionals: Actualment aquesta espècie es coneix d’una localitat (EOO=0,25
km2; AOO=0,25 km2) corresponent a la font de s’Olla, Sóller (Cano & al., 2001). Es
desconeix quina era la localitat exacta en la que Nicholson (1907a) va trobar aquesta
espècie a Sóller, però no es pot descartar que pugui correspondre a la mateixa aportada
per Cano & al. (2001). No es disposa d’informació sobre la mida poblacional.
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie que viu en un hàbitat fràgil des del punt de
vista ecològic, ja que diverses pertorbacions, bàsicament de caràcter antròpic, podrien
afectar-lo: captacions d’aigua, eutrofització, alteracions en el fluxe d’aigua, etc. La
proximitat de la única població coneguda a Balears a un nucli habitat fa que aquestes
pertorbacions siguin molt probables, el que determinaria una declinació poblacional o
una pèrdua d’hàbitat, actual o potencial, o fins i tot una eventual desaparició del nucli
poblacional. La persistència actual d’aquestes problemàtiques desfavorables, juntament
amb la seva forta restricció demogràfica justifica la seva atribució a la categoria CR.
Propostes de conservació: És convenient evitar pertorbacions antròpiques al seu hàbitat
i preservar aquest de forma que sigui possibe la conservació de la població baleàrica
al mitjà i llarg termini. Com a primer pas en les actuacions conservacionistes per C.
aquaticus, convé cartografiar les zones ocupades per aquesta molsa i analitzar els factors
de risc concrets als quals pot estar exposada.
Bibliografia: Nicholson (1907a); Cano & al. (2001).
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Cinclidotus aquaticus: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.

77

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr.
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 3,5-7 cm, d’un verd fosc. Caulidis primaris rastrers, els
secundaris erectes o suberectes, rígids, irregularment ramificats; branques 0,5-2(3) cm.
Pseudoparafil·les filamentosos, biseriats a la base. Fil·lidis imbricats en sec, de patents
a estesos en humit, 0,75-1,1 x 0,35-0,65 µm, d’ovato-oblongs a ovato-lanceolats, que
s’estrenyen en un àpex acuminat; marges enters, recorbats cap als 2/3 inferiors. Nervi
simple que assoleix el 60-75% de la longitud dels fil·lidis. Cèl·lules superiors de la làmina
d’arrodonides a el·lipsoidals; les mitjanes d’oblongo-el·lipsoidals a rectangulars, prorades,
11-14,5 x 4-9,5 µm; cèl·lules basals 16-50 x 6-9,5 µm, d’arrodonides a subquadrades o
oblates. Periquecis 2,4-3,2 µm, disposats en 1-2 fileres. Autoica. Seta 0,17-0,2 mm; urna
1,4-1,9 mm, d’oblonga a curtament cilíndrica. Caliptra mitrada, amb el marge lobulat,
una mica papil·losa. Espores 10-20 µm, bru-groguenques, finament papil·loses.
Distribució: Espècie difosa per Euràsia, el N d’Àfrica i Macaronèsia. A les Balears es coneix
del sector central de la Serra de Tramuntana, on es troben 2 localitats corresponent a
altres tants quadrats UTM 1x1 km. Les localitats són: Pla de Cúber cap a L’Ofre (Pericàs
& Rosselló, 2009) i Orient (Pericàs & Rosselló, 2010).
Hàbitat: Epífit sobre Juniperus oxycedrus L. en el cas de la localitat corresponent a Pla de
Cúber cap a L’Ofre i sobre Quercus ilex L. a la localitat d’Orient. Els nuclis poblacionals
es troben entre 550 i 840 m d’altitud.
Dades poblacionals: D’acord amb les dades actuals l’espècie es troba en 2 quadrats UTM
de 500x500 m i que corresponen 2 quadrats d’1x1 km (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2).
Encara que no es disposa de dades concretes, la població baleàrica d’aquesta espècie podria
ser feble des del punt de vista demogràfic. Tanmateix, el fet que s’hagi documentat la seva
presència en 2 localitats (juntament amb la presència d’un hàbitat potencial relativament
important), fa que sigui arriscat estimar la mida poblacional baleàrica com a inferior al
llindar establert en el criteri «D» de la categoria CR (< 50 exemplars). Per contra, molt
probablement, podria ser inferior al llindar establert en el mateix criteri de la categoria
EN (< 250 exemplars).
Estat de conservació: Les zones en les que es troba aquesta espècie estan en bon estat de
conservació general, encara que la preservació de les plantes foròfites és determinant pel
manteniment de la població baleàrica. Per al moment, a curt i a mitjà termini, no hi
ha indicis de declivi poblacional per a les dues espècies de faneròfits sobre les quals s’ha
documentat la presència de C. heteromalla. Tenint present que aquesta espècie es troba en
2 localitats i en absència d’indicis relatius a un eventual declivi poblacional, la població
baleàrica de C. heteromalla és assimilada, provisionalment, a la categoria EN sobre la base
del criteri D.
Propostes de conservació: És necessari preservar les zones a on viu l’espècie i en especial
evitar qualsevol afectació a les espècies sobre les qual es troba (evitar tales i aclarides).
Bibliografia: Pericàs & Rosselló (2009, 2010).
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Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Categoria IUCN: EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 5-20(50) cm, d’un verd groc o verd-marró, quan és
submergida pot formar gespes llarges. Caulidis de prostrats a ascendents, irregularment
pinnats; branques 0,5-2,5 cm, erectes, cobrades vers l’àpex. Pseudoparafil·les ovatolingüiformes, obtusos, escassos. Fil·lidis caulinars 2-3 x 0,5-0,8(1,1) mm, d’amplament
triangulars a ovato-lanceolats, falcats, secunds, de vegades poc falcats en plantes
submergides, de curta a llargament acuminats, còncaus o plans; àpex en general llargament
acuminat i pla; marges enters; base de vegades cordada, poc decurrent; cèl·lules mitjanes
i superiors de la làmina 60-80 x 5-7,5 µm, algunes poroses; cèl·lules basals 35-50(65) x
8-10(15) µm, rarament poroses; cèl·lules alars nombroses, 60-75(90) x 15-22(30) µm,
rectangulars, hialines, formant un grup de 4-7(9) fileres de cèl·lules ben delimitat que
quasi assoleix el nervi per la base. Nervi 40-55(67) µm d’amplada a la base, que assoleix
c. 2/3 de la longitud del fil·lidi. Dioica. Les plantes observades a les Balears no presenten
esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, Àfrica, C-S Amèrica i Austràlia.
A les Balears aquesta espècie ha estat documentada del N de Mallorca: Torrent d’Almadrà,
a la canaleta de Sa Font des Pi (Rosselló, 1984) i a Sóller, vers la Font de S’Olla (Pericàs
& al., 2010) i també a Menorca: Bassa des Mal Lloc (Pericàs & al. (2010).
Hàbitat: Aigües corrents (canals d’aigua artificials) i zones sotmeses a inundacions temporals,
entre 60 i 470 m d’altitud.
Dades poblacionals: La presència de D. aduncus ha estat documentada de 3 localitats (3
UTM 1x1 km; EOO=c. 40 km2; AOO=0,75 km2). No es disposa de dades demogràfiques,
però és una espècie localment escassa i restringida a un ambient molt específic.
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie estrictament lligada a hàbitats aquàtics, que
són especialment fràgils i que a més són susceptibles d’experimentar alteracions de caràcter
bàsicament antròpic (captacions d’aigua, canalitzacions de cursos d’aigua, eutrofització,
etc.). De fet s’ha documentat la desaparició d’aquesta espècie al torrent d’Almadrà, segons
Pericàs & al. (2010), i per tant, d’acord amb les dades disponibles, només persistirien
dues subpoblacions a les Balears. Considerant el nombre de subpoblacions (criteri «Ba»
de la categoria EN), la desaparició d’una d’aquestes [el que justificaria el criteri «B(iv)»],
i la fragilitat de l’hàbitat -les dues subpoblacions que persistirien són vulnerables a patir
una declinació en la seva àrea, extensió i/o qualitat de l’hàbitat, criteri «B(iii)»-, aquesta
espècie és assimilable a la categoria EN.
Propostes de conservació: La conservació de la població baleàrica de D. aduncus requereix
una estricta conservació del seu fràgil hàbitat (que està en una situació d’amenaça cada
per l’excessiva explotació dels recursos hídrics) sense pertorbacions antròpiques. És
convenient realitzar un seguiment de les subpoblacions.
Bibliografia: Rosselló (1984); Pericàs & al. (2009, 2010).
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Encalypta spathulata Müll.Hal.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,8-1 cm, d’un verd olivaci, que formar gespes més
o menys denses. Caulidis erectes poc ramificats. Fil·lidis recargolats helicoidalment,
crispats en sec i erecto-patents en humit, 2,1-3 x 0,5-0,9 mm, d’oblongs a espatulats;
àpex obtús o de vegades subagut; marges plans; Nervi excurrent en un pèl hialí de 0,71,48 mm, vermellós a la base; cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 8,2-13,2 x 7,611,4 µm, subquadrades; cèl·lules basals 33,5-90,7 x 12,1-21,7 µm, rectangulars, llises,
de parets transversals engruixades, ataronjades; cèl·lules basals marginals disposades en
2-3 fileres. Autoica. Fil·lidis periquecials ovato-lanceolats, pilífers. Seta 3,5-4,2 mm.
Càpsula cilíndrica, erecta, gimnostoma; urna 1,8-2,2 x 0,42-0,5 mm, llisa o feblement
estriada. Opercle rostrat. Caliptra cilíndrica, translúcida, base de profundament erosa
a laciniada, papil·losa a l’àpex. Espores 32,7-37 x 24,8-27 µm, verrucoses en la cara
distal.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i Àfrica. A les Balears només
es coneix d’una localitat corresponent a la zona culminal del Puig Major, Mallorca
(Sáez & al., 2006).
Hàbitat: Replans de roques ombrívoles i humides orientades al N a 1.350-1.400 m
d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida a una
localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). Només s’han trobat dos rodals (1-2 cm2)
situats a poca distància entre ells (uns 150 m); la mida poblacional és inferior al llindar
establert en el criteri «D» per a la categoria CR (< 50 exemplars).
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica d’E. spathulata és, d’acord
amb les dades disponibles, precària. La seva feblesa demogràfica fa que aquesta espècie
estigui exposada a un risc evident de col·lapse poblacional i que sigui especialment
vulnerable a esdeveniments estocàstics naturals. Per altra banda, la localitat està
exposada a la colmatació per materials (roques, bàsicament) que cauen des del cim
de la muntanya (és un vessant inestable amb materials corresponents a la voladura del
cim) i s’acumulen a la base del penyal a un dels llocs a on es va trobar l’espècie. Per
altra banda, la zona és molt freqüentada per cabres assilvestrades, el que suposa un molt
important risc degut al trepig i la nitrificació. Aquests factors de risc extrínsecs fan que
s’infereixi una declinació relacionada amb una pèrdua de qualitat de l’hàbitat, i per
tant s’apliquen els criteris B i C.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie És
necessari controlar les poblacions de cabres assilvestrades de la zona culminal del Puig
Major i restaurar, en la mesura del que sigui possible, l’hàbitat corresponent als peus
de penyals de la zona, que progressivament van quedant colmatats per l’acumulació
de materials, el que implica una important pèrdua d’hàbitat potencial per a aquesta
espècie i per a altres que colonitzen aquests ambients.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).
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Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,3-0,5 mm, que es troba dispersa o forma gespes laxes.
Fil·lidis 2-3,2 x 0,7-1 mm, d’oblongo-lanceolats a obovats, acuminats, amb el marge
dentat a la part superior, plans amb 1-2 fileres marginals estretes, rectangulars o linears
sense formar una vora diferenciada. Nervi 25-55 µm d’amplada vers la meitat de la
longitud dels fil·lidis, per termina a l’àpex un mica abans d’aquest. Cèl·lules superiors
i mitjanes de la làmina 35-75(85) x (17)20-25 µm, rectangulars o oblongo-hexagonal;
cèl·lules basals 70-116(120) x 23-30 µm, rectangulars. Autoica o en ocasions polioica.
Seta 4-9 mm, d’un taronja-vermellós, llisa. Càpsula 1,4-2,1 mm, globoso-piriforme,
simètrica, recta, boca transversa, diàmetre de la boca menor que el de l’urna. Cèl·lules
exotecials 15-35 x 18-30 µm, d’isodiamètriques a curtament rectangulars, de parets
engruixades de forma uniforme. Opercle pla o convex. Caliptra 2,7-3 mm. Espores
globoses 25-30 µm de diàmetre, irregularment papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, Àfrica i Macaronèsia. A les
Balears només es coneix de Menorca, a una bassa temporal situada a la zona d’Algaiarens
(Pericàs & al., 2010).
Hàbitat: Zones de sòl argilós silici descobert, sotmeses a inundacions temporals, a uns 140
m d’altitud.
Dades poblacionals: Només es coneix una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2).
No es disposa de dades demogràfiques ni de la superfície ocupada. De fet l’única dada
disponible correspon a una recol·lecció de P. Fraga realitzada l’any 2009.
Estat de conservació: Ja que d’acord amb les dades disponibles no és possible inferir una
declinació poblacional contínua ni l’existència d’oscil·lacions demogràfiques extremes
(encara que aquestes darreres són probables), considerant la seva forta restricció
demogràfica aquesta espècie és adscrita a la categoria VU. Tanmateix, en cas d’existir, al
menys, les oscil·lacions demogràfiques extremes, podria ser inclosa en la categoria CR
B1ac(iv)+2ab(iv), extrem que convé que sigui determinat en el futur.
Propostes de conservació: És necessari obtenir dades actualitzades de la població que
va ser trobada l’any 2009, concretament, cens aproximat, cobertura, possibles factors
de risc, etc. La fragilitat de l’hàbitat d’aquesta espècie i el fet que la disponibilitat de
nous ambients sigui relativament escassa, fan que la conservació de la població estigui
necessàriament associada a una correcta gestió i conservació de les basses temporals. En
aquest sentit seria convenient evitar pertorbacions intenses, com les relacionades amb
una excessiva freqüentació del bestiar (que determinaria una nitrificació de l’hàbitat i la
proliferació d’espècies oportunistes).
Bibliografia: Pericàs & al. (2010).
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Entosthodon fascicularis: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi;
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Entosthodon schimperi Brugués
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,3-0,5 mm, que es troba de forma dispersa o formant
gespes laxes. Fil·lidis 1-3,1 x 0,5-0,8 mm, d’ovato-lanceolats a d’oblongo-lanceolats,
llargament acuminats, amb el marge dentat a la part superior, plans amb cèl·lules marginals
poc diferenciades. Nervi 37-50 µm d’amplada vers la meitat de la longitud dels fil·lidis,
excurrent en una aresta de c. 450 µm. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina (56)6090(100) x 15-37 µm, romboidals, rectangulars o oblongo-hexagonal; cèl·lules basals 70160 x 32-37(40) µm, rectangulars. Autoica. Seta 6-11 mm, d’un bru-vermellós, llisa.
Càpsula 2,2-3 mm, piriforme, corbada, asimètrica, una mica inclinada, boca transversa,
diàmetre de la boca menor que el de l’urna. Cèl·lules exotecials 35-50(79) x 13-21 µm,
rectangulars, de parets irregularment engruixades. Opercle pla o convex. Caliptra c. 3
mm. Espores globoses, 25-30 µm de diàmetre, irregularment papil·loses.
Distribució: Aquesta espècie que fins fa poc es considerava un endemisme del N d’Àfrica
(Brugués & Ruiz, 2010) i actualment es coneix de la península Ibèrica, Canàries, Illes
Balears, S de França i també s’ha trobat recentment a l’illa de Lesbos (Blockeel &
Nieuwkoop, 2016). A les Balears només es coneix de la zona culminal de sa Talaia de
Sant Josep (Brugués & al., 2010).
Hàbitat: Base de Pinus halepensis i sobre el sòl, en zones de mitja ombra, entre 350 i 475 m
d’altitud.
Dades poblacionals: Es coneix una única localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2).
No es disposa de dades demogràfiques, però es varen trobar diversos rodals en la franja
altitudinal abans indicada.
Estat de conservació: La població es troba en una zona que es troba en bon estat de conservació
general, encara que a vàries desenes de metres es troba la pista que accedeix al cim de la
muntanya i que pot ser molt freqüentada per persones i vehicles, el que fa que no es pugin
descartar pertorbacions antròpiques en al menys part de la població. Tanmateix, aquestes
pertorbacions es consideren potencialment molt limitades. Davant l’absència indicis
d’una declinació poblacional contínua, per la seva restricció demogràfica, la població
baleàrica és vulnerable a esdeveniments estocàstics o a pertorbacions antròpiques, el que
justifica la seva atribució a la categoria VU, sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: No requereix mesures específiques més enllà del manteniment
del seu hàbitat sense pertorbacions antròpiques, ja que cap a la zona altitudinalment més
elevada de la subpoblació es produeixen pertorbacions (abocaments de residus, etc.).
Tanmateix seria convenient fer un seguiment de baixa periodicitat de la població.
Bibliografia: Brugués & al. (2010).
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Ephemerum crassinervium subsp. sessile (Bruch) Holyoak
≡E. sessile (Bruch) Müll.Hal.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,08-0,23 cm, d’un verd groguenc; protonema abundant.
Fil·lidis d’erectes a erecto-patents en sec i humit, 0,62-1,25 x 0,12-0,24 mm, lanceolats,
una mica còcaus; àpex llargament acuminat; marges lleugerament dentats al 1/3 superior
amb dents 1-cel·lulars. Nervi ben definit, de percurrent a excurrent, llis de 3-7(9) fileres
de cèl·lules d’amplada a la part mitjana del fil·lidi. Cèl·lules superiors de la làmina 2535(47,5) x 6,5-12,5(15) μm, irregulars, rectangulars o romboidals, llises; cèl·lules mitjanes
30-70(80) x 10-22,5 μm, rectangulars, llises; cèl·lules basals 42,5-62,5 x 15-17,5 μm,
llises. Estructures tuberiformes subterrànies en forma de llarg filaments vermellosos o
marrons. Rizoautoica. Seta 90-110 μm. Càpsula (0,47)0,51-0,67 mm, cleistocàrpica,
simètrica, subesfèrica, marró, amb apicle de 75-90 μm, centrat i recte. Cèl·lules exotecials
30-45 x 42-45 μm, quadrangulars; estomes difosos per tota la superfície. Caliptra 325335 μm, cucul·lada, llisa. Espores 75-85(100) x (50)63-75 μm, marrons, verrucoses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i S Àfrica. A les Balears es troba
a diverses localitats del N de Menorca: Cap de Favàritx (Casas & Brugués, 1983) i a les
Basses de Son Guarnès i a les des Cap Negre (Pericàs & al., 2010).
Hàbitat: Zones de sòl descobert i sotmeses a inundacions temporals, entre 50 i 125 m
d’altitud.
Dades poblacionals: Les 3 subpoblacions estan repartides en altres tants quadrats UTM
1x1 km (AOO=130 km2; AOO=0,75 km2). No es disposa de dades demogràfiques.
Estat de conservació: Les localitats en les que està documentada la presència de l’espècie
es troben en bon estat de conservació general, i per altra banda, no hi ha indicis d’una
declinació poblacional contínua. Tanmateix, la seva restricció demogràfica, que fa que
la població baleàrica sigui especialment vulnerable a esdeveniments estocàstics o a
pertorbacions antròpiques, justifica la seva atribució a la categoria VU.
Propostes de conservació: No requereix mesures específiques més enllà del manteniment
del seu hàbitat sense pertorbacions antròpiques. En principi, una correcta gestió i
conservació de les basses temporals seria una mesura suficient. Encara que no és una
mesura de conservació pròpiament dita, seria aconsellable prospectar amb detall
altres zones que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta espècie, ja que molt
probablement podria trobar-se en altres localitats, el que podria suposar la seva rebaixa
en la categoria de risc. De fet les localitats corresponents a les basses temporals de Son
Guarnès i des Cap Negre varen ser descobertes entre finals de desembre i finals de gener,
una època de l’any en la que rarament es fan prospeccions briològiques a Menorca.
Bibliografia: Casas & Brugués (1983); Pericàs & al. (2010).
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Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe
≡E. minutissimum Lindb.; E. serratum var. minutissimum (Lindb.) Grout
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,07-0,22 cm, d’un verd groguenc; protonema molt
abundant. Fil·lidis d’erectes a erecto-patents en sec i humit, 1-1,8 x 0,15-0,3 mm, linearlanceolats, una mica còncaus; àpex agut, llargament acuminat; marges lleugerament
dentats als 2/3 superiors amb dents 1-cel·lulars. Nervi nul. Cèl·lules superiors de la
làmina 45-85(115) x 10-25 μm, oblongo-romboidals, llises o prorades; cèl·lules mitjanes
70-150 x 15-30 μm, oblongo-romboidals, llises o prorades en la cara dorsal; cèl·lules
basals 25-50 x 20-40 μm, oblongo-romboidals o rectangulars. Estructures tuberiformes
subterrànies nul·les. Dioica. Seta 10-200 μm. Càpsula 0,4-0,6 mm, cleistocàrpica,
simètrica, subesfèrica, ataronjada o vermellosa, amb apicle de 60-100 μm, centrat i recte.
Cel·lules exotecials 50-100 x 40-65 μm, de rectangulars a poligonals; estomes 2-3 situats
a la base. Caliptra 200-350 μm, mitrada, llisa o rugosa a l’àpex. Espores 45-80(85) μm,
subesfèriques, de groguenques a marrons, finament papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, i el N i S d’Àfrica. A les Balears
només es coneix de Menorca, dels Plans d’Algaiarens (Pericàs & al., 2010, sub Ephemerum
minutissimum Lindb.).
Hàbitat: Ocupa zones de sòl argilós descobert i sotmeses a inundacions temporals a uns 140
m d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie només coneguda d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa de dades demogràfiques ni de la superfície ocupada. De fet l’única
dada disponible correspon a una recol·lecció de P. Fraga realitzada l’any 2009.
Estat de conservació: Ja que d’acord amb les dades disponibles no és possible inferir una
declinació poblacional contínua ni l’existència d’oscil·lacions demogràfiques extremes
(encara que aquestes darreres són probables), considerant la seva forta restricció geogràfica,
aquesta espècie és adscrita a la categoria VU sobre la base del criteri D2. Tanmateix, en
cas d’existir, al menys, les oscil·lacions demogràfiques extremes, podria ser inclosa en la
categoria CR B1ac(iv)+2ab(iv), extrem que convé que sigui determinat en el futur.
Propostes de conservació: Les mateixes que les proposades per a E. fascicularis. És necessari
obtenir dades actualitzades de la població que va ser trobada l’any 2009, concretament,
cens aproximat, cobertura, possibles factors de risc, etc. La fragilitat de l’hàbitat d’aquesta
espècie i el fet que la disponibilitat de nous ambients sigui relativament escassa, fan
que la conservació de la població estigui necessàriament associada a una correcta gestió
i conservació de les basses temporals. En aquest sentit seria convenient evitar certes
pertorbacions, com les relacionades amb una excessiva freqüentació del bestiar, que
determinaria una nitrificació de l’hàbitat i la proliferació d’espècies oportunistes.
Bibliografia: Pericàs & al. (2010).
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Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud.
≡Octodiceras fontanum (Bach. Pyl.) Lindb.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii,iv)
Descripció: Molsa acrocàrpica, gràcil, de fins a 12 cm. Caulidis ramificats de forma irregular.
Fil·lidis 4,8-7 x 0,36-0,45(0,6) mm, linears o sublinears, dístics, distants, aguts, làmina
uniestratificada; marges enters i o serrulats. Nervi 25-30 µm d’ample vers la meitat de la
seva longitud, que no arriba fins l’extrem del fil·lidi. Làmina dorsal que es fa més estreta
vers la base; beina 1/4-1/3 de la longitud dels fil·lidis. Cèl·lules mitjanes i superiors de
la làmina 10-14 x 8-10 µm, les de la vora 7,5-12,5 x 6,5-7,5 µm i les situades al costat
del nervi 15-30 x 11,5-14 µm, planes llises. Autoica. Seta 0,4-0,5 mm, marró. Càpsula
immersa, d’un verd marró; urna 0,3-0,4 mm, ovoide o turbinada. Opercle 0,4-0,5 mm,
de cònic a rostrat. Espores 18-24 µm, papil·loses, d’un groc-marró.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears es coneix de les següents localitats: Mallorca:
S’Albufera, zona de la font de Son Sant Joan (Rosselló, 1981), Font d’Aubenya, Algaida
(Sáez & al., 1998) i a Menorca: Santa Galdana (Montserrat, 1953).
Hàbitat: Aigües de curs lent, entre 2 i 280 m d’altitud.
Dades poblacionals: Les tres subpoblacions corresponen a 3 quadrats UTM 1x1 km
(EOO=390 km2; AOO=0,75 km2). No es disposa de dades demogràfiques, però en
al menys una localitat (S’Albufera d’Alcúdia) el poblament d’aquesta espècie pot ser
localment dens.
Estat de conservació: Aquest macròfit viu d’un hàbitat relativament fràgil des del punt
de vista ecològic. Les subpoblacions de Menorca i s’Algaida, per la seva localització en
zones no protegides, estan especialment exposades a pertorbacions antròpiques, i per
altra banda seria convenient verificar la persistència de la subpoblació menorquina.
Respecte a la subpoblació de s’Albufera, encara que està dins d’un espai protegit, per
la seva posició marginal dins d’aquest espai, també pot ser afectada per pertorbacions
antròpiques. Aquesta subpoblació del N de Mallorca està exposada a diverses amenaces
com l’eutrofització per mitjà dels alts nivells de nitrats i fosfats. En menor grau, poden
ser amenaces potencials per aquesta espècie les captacions d’aigua o un increment en les
intrusions salines.
Propostes de conservació: És necessari preservar estrictament el seu hàbitat, assegurant una
qualitat de l’aigua (especialment s’ha d’evitar una eutrofització excessiva) que permeti el
manteniment de les subpoblacions. Convé realitzar un seguiment periòdic (al menys un
cop a l’any) de les subpoblacions.
Bibliografia: Montserrat (1953); Rosselló (1981); Sáez & al. (1998).
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Fissidens fontanus: A: hàbit; B: fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Descripció: Molsa acrocàrpica, de 0,5-2 cm. Caulidis simples, en ocasions ramificats a la
base. Fil·lidis 1,8-3,5 x 0,3-0,4 mm, de lanceolats a estretament el·líptics, dístics, no distants,
aguts, làmina 1-2-estratificada; marges enters o sinuosos. Nervi 50-60 µm d’ample vers la
meitat de la seva longitud, excurrent en un mucró de fins a 150 µm. Làmina dorsal no o
una mica decurrent vers la base; beina c. 1/2 de la longitud dels fil·lidis. Cèl·lules mitjanes i
superiors de la làmina 6-10 x 6-10 µm, planes, llises. Autoica. Seta 4-6 mm, bru-vermellosa.
Càpsula exerta, bru-groguenca; urna 0,8-1,2 mm, ovoide o turbinada. Opercle c. 0,4 mm,
cònic. Espores 14-20 µm, quasi llises, d’un groc-marró.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou Euràsia, Àfrica i Macaronèsia. A les Balears aquesta
espècie només es coneix de la font de s’Olla, Sóller, Mallorca (Pericàs, 2008).
Hàbitat: Espècie que viu en aigües corrents i ben oxigenades, a 60 m d’altitud.
Dades poblacionals: La presència a Balears d’aquesta espècie està documentada d’una
localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). No es disposa d’informació sobre la mida
poblacional.
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie que viu en un hàbitat fràgil des del punt
de vista ecològic, ja que diverses pertorbacions, bàsicament de caràcter antròpic, podrien
afectar-lo: captacions d’aigua, eutrofització, alteracions en el fluxe d’aigua, etc. La proximitat
de la única població baleàrica coneguda al nucli urbà de Sóller fa que aquestes pertorbacions
puguin ser probables, el que determinaria una declinació poblacional o una pèrdua d’habitat
(actual o potencial). La persistència actual d’aquestes problemàtiques desfavorables,
juntament amb la seva forta restricció demogràfica justifica la seva atribució a la categoria
CR.
Propostes de conservació: És convenient evitar pertorbacions antròpiques al seu hàbitat
i preservar aquest de forma que sigui possible el manteniment de la població al mitjà i llarg
termini. Com a primer pas en les actuacions conservacionistes per a aquesta espècie, convé
conèixer amb detall quines són les zones ocupades per aquesta molsa i analitzar els factors de
risc concrets a que pot estar exposada.
Bibliografia: Pericàs (2008).
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Fissidens rivularis: A: hàbit; B: fil·lidi; C: detall àpex del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica de (1)4-6 cm, verda o d’un verd groguenc, que forma
gespes més o menys denses. Caulidis en general postrats, ramificats de forma irregular i
laxa, flexibles; branques d’ascendents a erectes. Parafil·les nuls. Pseudoparafil·les foliosos,
triangulars. Fil·lidis caulinars disposats de forma de densa a espaiada, normalment
d’erectes a suberectes, 0,9-2,5 x 0,4-1 mm, ovats, ovato-lanceolats o oblongo-ovats,
rectes, corbats o falcats, còncaus; àpex d’apiculat a abruptament i curtament acuminat
o agut; marges plans o incurvats, especialment a la part superior, enters. Nervi variable,
fins i tot entre fil·lidis de la mateixa branca, normalment llarg (assolint el 60-75 % de
la longitud dels fil·lidis) de vegades percurrent, rarament ramificat o doble. Cèl·lules
mitjanes de la làmina (25)45-60,5(90,5) x (4)5-6,5(8,5) μm, de linears a linear-flexuoses
o romboidals; cèl·lules alars de curtament rectangulars a quadrades a la part superior del
grup alar, a rectangulars i una mica inflades a la inferior, normalment amb parets més o
menys gruixades, d’un groc-marró, formant un grup alar ben delimitat al llarg dels marges
basals, rectangular o ovat, de vegades excavat, no decurrent. Autoica. Fil·lidis periquecials
amb cèl·lules llises. Seta 1,2-2,5 cm, llisa. Càpsula subhorizontal o poc inclinada; urna
més o menys cilíndrica. Opercle cònic. Espores 15-21 μm.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i l’E d’Àsia. A les Balears ha estat
documentada de les següents localitats del sectors central i septentrional de la Serra de
Tramuntana de Mallorca: Gorg Blau (Casas, 1956b; Cano & al., 2001), Ternelles i Pla de
Cúber (Pericàs & al., 2009).
Hàbitat: Les subpoblacions es troben en cursos d’aigua, canals i sèquies entre 300 i 840 m
d’altitud.
Dades poblacionals: La presència a Balears d’aquesta espècie està documentada de 3 localitats
corresponents a 3 quadrats UTM 1x1 km (EOO=c. 14 km2; AOO=0,75 km2). No es disposa
de dades poblacionals detallades, però les subpoblacions ocupen, probablement, una escassa
superfície, de l’ordre de varis dm2 com hem constatat a la localitat del Gorg Blau.
Estat de conservació: Espècie que està associada a un hàbitat fràgil des del punt de vista
ecològic i que pot ser afectat per diverses pertorbacions, bàsicament de caràcter antròpic:
captacions d’aigua o alteracions en el fluxe d’aigua, canalitzacions i freqüentació, en el cas
de les subpoblacions situades al voltant de fonts. Tanmateix, el fet que la persistència de
dues subpoblacions hagi estat constatada al llarg de varis anys (més de mig segle en el cas
de la localitat del Gorg Blau) fa suposar que encara que no hi ha indicis clars de declinació
poblacional, per al moment. Tanmateix, segons les dades actuals, la seva restricció geogràfica
i la fragilitat del seu hàbitat, fan aconsellable la seva adscripció a la categoria VU sobre la
base del criteri D2.
Propostes de conservació: És convenient evitar pertorbacions antròpiques al seu hàbitat
i preservar aquest de forma que sigui possibe la conservació de la població baleàrica al
mitjà i llarg termini. Com a primer pas en les actuacions conservacionistes seria convenient
cartografiar les zones ocupades per aquesta molsa i analitzar els perills concrets als quals
pot estar exposada.
Bibliografia: Casas (1956b); Cano & al. (2001); Pericàs & al. (2009).
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Hygrohypnum luridum: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi;
D: detall de la base del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel
≡Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Categoria IUCN: EN B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)
Descripció: Molsa pleurocàrpica de fins a 25 cm, robusta, en general d’un verd clar o
groguenc-daurat, que forma gespes denses o laxes. Caulidis de procumbents a erectes
amb ramificació irregular o pinnada. Parafil·les nuls. Pseudoparafil·les 0,35-0,55 x 0,40,65 mm, triangular-orbiculars. Fil·lidis caulinars d’erecto-patents a patents en sec i en
humit, 4,8-6,2 x 2,7-3,1 mm, ovats, cordats, gradualment acuminats en acumen ample
i pla, làmina una mica plegada; marges denticulat, decurrent. Nervi doble que pot
arribar fins a 3/4 de la longitud dels fil·lidis. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina
(35)42,5-60 x 3,7-6 μm, de linears a romboidals, prorades dorsalment; cèl·lules basals
45-70 x 6,2-7,5 μm, poroses, de parets més engruixades; cèl·lules alars més curtes que les
basals, algunes quadrades o romboidals, vermelloses, que formen un grup petit una mica
diferenciat. Fil·lidis rameals 4,1-4,3 x 1,6-1,8 mm, semblants als caulinars, però erectes o
erecto-patents. Dioica. Les plantes de les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, N i C d’Àfrica i Macaronèsia.
A les Balears es coneix del vessant N del Puig Tomir i de la zona alta del massís de
Massanella (Puig den Galileu, Serra des Teixos i Puig de Massanella) (Rosselló, 1981,
1984).
Hàbitat: Encletxes, base de penyals ombrívols i humits orientats al N, de vegades creixent
baix arbustos, entre 850 i 1.300 m d’altitud.
Dades poblacionals: A les Balears aquesta espècie es coneix de 4 localitats que corresponen
a altres tants quadrats UTM 500x500 m (EOO=c. 3,1 km2; AOO=1,25 km2). Aquesta
espècie va ser considerada «abundant» al Puig Tomir (Rosselló, 1981). Tanmateix,
les nostres observacions en aquesta zona en els darrers anys suggereixen que no seria
abundant, sinó que H. triquetrus apareix en forma de petits rodals (pocs cm2 de
cobertura), dispersos i amb escassa vitalitat, i existeixen indicis de declinació poblacional.
Els nuclis poblacionals del massís de Massanella, semblen ser més febles des del punt de
vista demogràfic respecte als del Puig Tomir. Encara que probablement el conjunt de la
població baleàrica no assoliria el llindar establert per al criteri «D» de la categoria «EN»
(250 exemplars), preferim no utilitzar aquest criteri fins disposar de dades més detallades,
però és considera que cap subpoblació arriba als 250 exemplars.
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica és preocupant i hi ha indicis d’una
declinació poblacional al llarg de les darreres dècades. També es constata una situació poc
favorable per aquesta espècie sobre la base d’aspectes morfològics (plantes engroguides o
grisenques). En algunes zones existeix una pèrdua de la qualitat del seu hàbitat per l’acció
de les cabres assilvestrades que freqüenten la zona en els mesos d’estiu, causant trepig
i nitrificació. Els episodis de sequera i la competència vegetal natural per altres molses
(Hypnum cupressiforme, Pseudosleropodium purum) i plantes vasculars (Galium crespianum
J.J. Rodr., Sesleria insulars Sommier, Smilax aspera L., etc.) són també uns factors de
risc que han de ser considerats. La feblesa demogràfica d’aquesta espècie fa que estigui
exposada a un risc evident de col·lapse poblacional en algunes localitats.
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Propostes de conservació: Preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie i controlar les
poblacions de cabres assilvestrades; eventualment es podrien adoptar mesures específiques
de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores i creació de microespais per la
propagació de l’espècie. És convenient inventariar amb detall la localització dels rodals
d’aquesta espècie i continuar el seguiment poblacional.
Bibliografia: Rosselló (1981, 1984).

Hylocomiadelphus triquetrus: A: hàbit; B: fil·lidi;
C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Descripció: Molsa pleurocàrpica de fins a 20 cm, en general d’un verd clar o daurat, que
forma gespes més o menys laxes. Caulidis de procumbents a ascendents amb ramificació
2-3-pinnada amb estrats de creixement anual molt aparents; branques complanades.
Parafil·les abundants, ramificats. Pseudoparafil·les 0,3-0,5 x 0,5-0,7 mm triangular
oblongs, apiculats. Fil·lidis caulinars adpresos, erectes o erecto-patents, 2-3 x 1,2-1,5 mm,
ovats, acuminats, marges denticulats, plans o incurvats vers la base, amb la làmina llisa o
una mica plegada vers la base. Nervi doble que pot arribar fins la 1/3-2/3 de la longitud
dels fil·lidis. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina linears, prorades dorsalment;
cèl·lules basals de linear-oblongues a rectangulars, poroses; cèl·lules alars indiferenciades,
formant un grup poc aparent. Fil·lidis de les branques primàries 1,2-1,5 x 0,4-0,6 mm,
semblants als caulinars, però més estrets. Dioica. Les plantes observades a les Balears no
presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, Àfrica, Macaronèsia i Nova
Zelanda. A les Balears només del vessant N de la Serra des Teixos (Rosselló, 1984), a on
l’hem observat posteriorment (L. Sáez, dades inèdites).
Hàbitat: L’únic nucli poblacional conegut a les Balears es localitza en una canal orientada
al NW a uns 1.150 m d’altitud, a on creix amb les molses Dicranum scoparium i
Hylocomiadelphus triquetrus (Rosselló, 1984).
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida una localitat
(EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). A l’any 1993 només es va trobar un rodal d’uns 30
cm2, essent la seva mida poblacional és inferior al llindar establert en el criteri D de la
categoria CR (< 50 exemplars).
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica és extremadament precària. La seva
feblesa demogràfica fa que l’espècie estigui exposada a un risc de col·lapse poblacional. Els
penyals orientats al N de la Serra des Teixos són molt freqüentats per cabres assilvestrades,
que causen una forta degradació de l’hàbitat pel trepig i la nitrificació. Això permet inferir
una declinació relacionada amb una pèrdua de qualitat de l’hàbitat, i per tant s’apliquen
els criteris B i C. És probable la predació d’aquesta molsa, relativament voluminosa, per
part de cabres assilvestrades, ja que està documentada la predació d’H. splendens per part
de cèrvols (Cervus elpahus) i caribús (Rangifer tarandus) a Nord Amèrica (Hanley & al.,
1989; Miller, 1976). La pèrdua de la cobertura arbòria a les zones a on viu H. splendens
també pot determinar la seva desaparició (Busby & al., 1978). En el cas de la població de
Balears, la manca d’espècies arbòries podria quedar compensada per arbustos (Hypericum
balearicum). Els incendis són també molt negatius per a H. splendens (Viereck & al.,
1992) essent la seva recuperació difícil i lenta, en especial en absència d’una cobertura
arbòria. En aquest sentit, les cremes de càrritx, Ampelodesmos mauretanicus (Poir.) T.
Durand & Schinz, que es realitzaven fins fa poques dècades a la zona, podrien haver
afectat la població d’aquesta molsa.
Propostes de conservació: En primer lloc, seria convenient verificar urgentment la
persistència de la població baleàrica d’aquesta espècie, adoptant, si és necessari,
mesures de contingència. Per altra banda és necessari controlar les poblacions de cabres
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assilvestrades a la zona de la Serra des Teixos i adoptar, mesures específiques de gestió
poblacional: eliminació de plantes competidores i creació de microespais per la propagació
d’Hylocomium splendens.
Bibliografia: Rosselló (1984).

Hylocomium splendens: A: hàbit; B: fil·lidi caulinar; C: fil·lidi rameal;
D: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi; E: parafil·le.

Mapa de distribució.
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Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 4-11 cm, d’un verd clar o fosc, que fa gespes més o
menys laxes. Caulidis primaris rastrers, els secundaris procumbents o decumbents, ramificats
irregularment; branques 3-5 cm. Parafil·les i pseudoparafil·les nuls. Fil·lidis dels caulidis primaris
erectes o estesos en humit, 0,9-1,7 x 0,4-0,8 mm, triangulars, acuminats o aguts, marges plans o
denticulats. Nervi simple o bifurcat, que assoleix el 30-70% de la longitud de la làmina. Fil·lidis
dels caulidis secundaris feblement imbricats en sec, erecto-patents en humit, 1,9-2,5 x 0,8-1 mm,
d’ovats a obovats, amb àpex d’agut a obtuso-apiculat, de vegades llargament apiculat, marges
enters a la base, denticulats a la part superior. Nervi simple o bifurcat, de 40-60 μm d’amplada
a la base, que assoleix el 50-75% de la longitud de la làmina. Cèl·lules superiors i mitjanes de la
làmina 20-40 x 5-8 μm, de linear-vermiculars o subromboidals; cèl·lules basals 20-40 x 4-6 μm,
de rectangulars a linears; cèl·lules alars nombroses, 9-40 x 8-12 μm, de quadrades a arrodonides,
que formen un grup poc diferenciat, opac. Fil·lidis rameals imbricats en sec, 1,8-2 x 0,7-0,8
mm, ovats o ovato-oblongs, amb àpex agut o obtús-apiculat; marge enter a la base, denticulat.
Nervi simple o bifurcat, de 60-75 μm d’amplada a la base, que assoleix el 60-75% de la longitud
de la làmina. Dioica. Les plantes de les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: Espècie difosa per regions circumpolars i Macaronèsia. A les Balears només
es coneix del vessant N del Puig Major, Mallorca, (Rosselló, 1986), presència que nosaltres
hem confirmat en diverses ocasions. Les referències de Maheu (1912) per a l’E de Mallorca
són errònies.
Hàbitat: Encletxes de roques, base de penyals i baix de mates d’Hypericum balearicum,
en llocs ombrívols i humits orientats al N entre 1.300 i 1.380 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie es troba en 3 quadrats
UTM 500x500 m (EOO=0,75 km2; AOO=0,75 km2). Es tracta d’una espècie molt rara i
molt probablement té una mida poblacional inferior al llindar establert en el criteri «D» de
la categoria EN (< 250 exemplars), però superior als 50 exemplars. Nosaltres hem observat
aquesta espècie en diversos punts de Puig Major des de l’any 2000, els quals han estat objecte
d’un seguiment.
Estat de conservació: Es tracta d’una espècie molt rara i molt probablement té una
mida poblacional inferior al llindar establert en el criteri «D» de la categoria EN (< 250
exemplars), però superior als 50 exemplars. La restricció geogràfica de l’espècie a les Balears
fa que aquesta sigui especialment vulnerable a una pèrduda d’habitat potencial, competència
vegetal natural i per certa degradació del seu hàbitat (trepig i la nitrificació) per l’acció de les
cabres assilvestrades.
Propostes de conservació: El control de les poblacions de les cabres assilvestrades de
la zona alta del Puig Major podria suposar una millora en la qualitat del seu hàbitat, per
la disminució de la nitrificació i l’increment de l’hàbitat potencial. Per altra banda seria
aconsellable prospectar amb detall les zones que puguin presentar hàbitat potencial per a
aquesta espècie i continuar el seguiment poblacional per confirmar una posble declinació, el
que permetria establir amb més detall la categoria de risc aquí assignada.
Bibliografia: Rosselló (1986).
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Isothecium alopecuroides: A: detall branca; B: fil·lidis; C: detall de la base del fil·lidi;
D: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Lescuraea incurvata (Hedw.) E. Lawton
≡Pseduoleskea incurvata (Hedw.) Loeske
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica que forma trames denses, d’un verd de groguenc a marró.
Caulidis rastrers, irregularment ramificats. Parafil·les abundants, lanceolats. Fil·lidis
caulinars 0,9-1,4 x 0,3-0,6 mm, d’ovats a ovato-lanceolats falciformes, asimètrics, en
general adpresos o erectes en sec, erectes o erecto-patents en humit; làmina amb un plec
longitudinal a cada costat del nervi; àpex agut o acuminat; marge dentat a la part superior,
recorbat en la meitat inferior o mitjana; nervi que termina prop de l’àpex, sinuós, de
32-48 µm d’amplada a la base dels fil·lidis, amb cèl·lules prorades a la superfície dorsal
superior. Cèl·lules de la part mitjana i superior de la làmina 10-18 x 4-10 µm, irregulars,
quadrades, triangulars, rectangulars o oblongues, prorades a la superficie dorsal superior,
de parets primes o poc engruixades, les apicales semblants a les superiors i mitjanes;
cèl·lules basals 10-12 x 8-10 µm quadrades o rectangulars, de parets una mica engruixades,
llises, no poroses; cèl·lules alars de 5-15 µm, oblates o cuadrades. Fil·lidis rameals més
dentats i amb més cèl·lules prorades a la part superior dorsal de la làmina i al nervi que
els caulinars. Dioica. Les plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i el N d’Àfrica. A les Balears es
coneix de dos massissos de la Serra de Tramuntana de Mallorca: Puig Tomir, a on es troba
en el seu vessant N (Sáez & al., 2002) i Puig Major, on ha estat citada tant al vessant N
com al S (Pericàs & al., 2009).
Hàbitat: Vessants, roques i bases de penyals, en llocs més o menys ombrívols i en general
orientats al N, de vegades dins de cavitats nivo-càrstiques, entre 1.050 i 1.380 m d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie documentada de 3 quadrats UTM de 500x500 m i que
corresponen 2 quadrats d’1x1 km (EOO=0,75 km2; AOO=0,75 km2). Al massís del Puig
Major es considera que existeix una única subpoblació, la qual està integrada per diversos
rodals dispersos d’escassa superfície i situats a escassa distància entre ells ja que tots són
inclosos dins el mateix quadrat UTM d’1x1 km.
Estat de conservació: Les zones on es localitzen els nuclis poblacionals es troben en bon
estat de conservació general. Localment es poden produir pertorbacions del seu hàbitat
per la freqüentació deguda a cabres assilvestrades (nitrificació, bàsicament), encara que L.
incurvata de vegades creix en penyals més o menys verticals fora de l’acció de les cabres.
En qualsevol cas l’espècie es troba en condicions per baix del seu òptim, essent el seu
hàbitat potencial escàs.
Propostes de conservació: Les característiques de l’hàbitat que ocupa aquesta espècie,
poc procliu a estar exposat a factors de risc biòtics i antròpics, afavoreixen la seva
conservació. Tanmateix, s’ha de procurar evitar una alta freqüentació per excursionistes
de determinades localitats, que per altra banda, no només són importants per a aquesta
espècie, sinó per a altres considerades amenaçades a les Balears. Per altra banda, també
pot ser positiu un control de les poblacions de cabres assilvestrades.
Bibliografia: Sáez & al. (2002); Pericàs & al. (2009).
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Lescuraea incurvata: A: detall branca; B: fil·lidi;
C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Lewinskya rupestris (Schleich. ex Schwägr.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
≡Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 1-4 cm, que forma gespes denses o laxes d’un verd olivaci.
Caulidis molt ramificats. Fil·lidis adpresos o erectes, rarament patents en sec, erecto-patents en
humit, 2,2-3,8 x 0,7-1 mm, lanceolats o ovato-lanceolats; làmina 1-estratificada al 1/3 inferior,
dispersament 2-estratificada en els 2/3-3/4 superiors; àpex obtús, agut o acuminat, marges de
recorbats a revoluts des de prop de la base fins a prop de l’àpex, o amb un o els dos costats plans.
Nervi que termina baix l’àpex o percurrent. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 6-25 x
6-11 µm, d’arrodonides a el·líptiques, llises o amb 1-4 papil·les. Cèl·lules basals 23-80 x 6-13
µm, rectangulars. Sense propàguls. Goniautoica. Vagínula glabra. Seta 0,6-1,6 mm. Càpsula
d’immersa a emergent; urna 1,4-2,2 mm, subcilíndrica o ovoide, no o poc contreta baix la boca,
marró, amb 8 costelles, poc o molt prominents, rarament quasi llisa. Estomes faneròpors a la 1/2
superior de l’urna. Perístoma simple o doble; exostoma de 8 parells de dents que solen dividirse, de marrons a groguencs; endostoma nul o de 8 segments. Opercle pla, rostrat, groguenc.
Caliptra no plegada, amb abundats pèls papil·losos. Espores 14-22 µm, papil·loses.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears es coneix del massís del Puig Major,
Mallorca (Sáez & al., 2002).
Hàbitat: Epífit sobre Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm., en una
canal vertical al Morro d’en Pelut, a 1.270 m d’altitud.
Dades poblacionals: Només coneix una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). La
dificultat en la identificació de les espècies del gènere al camp, fa que no sigui possible disposar
de dades demogràfiques, però és raonable considerar que la població baleàrica de l’espècie és
molt escassa, ja que L. rupestris no ha tornat a ser recol·lectada des de que va ser descoberta
l’any 1998 encara que s’han fet nombroses prospeccions al Puig Major (i també a la mateixa
canal on es va trobar) en les darreres dues dècades. Considerant això, i el fet que és una espècie
epífita amb escàs hàbitat potencial, s’estima que la població baleàrica té una mida poblacional
inferior al llindar establert en el criteri «D» de la categoria CR (< 50 exemplars).
Estat de conservació: La canal a on va ser trobada aquesta espècie correspon a una zona
de complex accés, amb escasses pertorbacions antròpiques, però està molt frequentada
per les cabres asilvestrades, el que determina pertorbació de la zona (predació, trepig,
nitrificació). La predació per part de les cabres d’exemplars joves d’Acer opalus subsp.
granatense determina, a mitjà i llarg termini, una pèrdua d’hàbitat potencial i que se
sumaria a les baixes causades per causes naturals (desprendiments, sequera, exemplars
vells, etc.) d’aquest arbre, com hm constatat nosaltres des del 1998. Sobre aquestes dades,
es considera l’existència d’una declinació de la població i una mida poblacional que
justifiquen l’assignació de la població baleàrica de L. rupestris a la categoria CR.
Propostes de conservació: És necessari preservar la zona a on viu de l’espècie i controlar les
poblacions de cabres assilvestrades per afavorir la regeneració de l’espècie arbòria sobre
la qual creix. En aquest sentit, un increment poblacional del seu foròfit també podria
proporcionar un increment en el seu hàbitat potencial.
Bibliografia: Sáez & al. (2002).
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Lewinskya rupestris: A: hàbit; B: fil·lidi; C: càpsula; D: detall exostoma;
E: detall endostoma.

Mapa de distribució.
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Lewinskya shawii (Wilson) F.Lara, Garilleti & Goffinet
≡Orthotrichum shawii Wilson
Categoria IUCN: CR D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,5-4 cm, que fa coixinets laxos d’un verd olivaci. Caulidis
ramificats des de la base. Fil·lidis d’erecto-adpresos a erecto-patents, en sec, de patents a
estesos en humit, 2,7-3,6 x 0,5-0,7 mm, lanceolats; làmina 1-estratificada; àpex d’agut a
acuminat, marges amplament recorbats des de prop de la base (o des del 1/3 inferior) fins
a prop de l’àpex. Nervi que termina baix l’àpex o percurrent. Cèl·lules superiors i mitjanes
de la làmina 8-24 x 8-20 µm, d’arrodonides a el·líptiques, amb 2-4 papil·les. Cèl·lules
basals 25-90 x 8-15 µm, rectangulars. Sense propàguls. Goniautoica. Vagínula glabra.
Càpsula d’immersa a poc emergent; urna 1,6-2 mm, ovato-cilíndrica o urceolada en sec,
d’un bru-pàl·lid, amb 8 costelles, poc prominents. Estomes faneròpors al centre i la 1/2
superior de l’urna. Perístoma simple, rarament doble; exostoma de 16 dents (8 parells)
irregularment dividits, diversament recorbats en sec, d’un blanc-groguenc; endostoma
rarament diferenciat o de 8 segments. Opercle pla, rostrat, groguenc o ataronjat. Caliptra
papil·losa en els plecs, amb pèls groguencs papil·losos. Espores 14-20 µm, papil·loses.
Distribució: Espècie difosa pel S i W d’Europa amb una localitat a N Amèrica, Califòrnia
(Garilleti & al., 2006). A les Balears aquesta espècie va ser citada de Mallorca per Lara &
Garilleti (2014) a partir d’una recol·lecció de J. Pericàs de l’any 2008 al Puig Major, Clot
des Teixos (R. Garilleti & F. Lara, in litt., 26 octubre 2018).
Hàbitat: Encara que és una espècie bàsicament epífita en zones de clima més o menys
oceànic o submediterrani (Lara & Garilleti, 2014), al Puig Major es va trobar sobre
roques humides i ombrívoles en una cavitat nivo-càrstica, a 1.360 m d’altitud.
Dades poblacionals: Només es coneix una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2).
No es disposa de dades demogràfiques concretes. Per les característiques de la localitat
a on es va trobar L. shawii, la població baleàrica d’aquesta espècie és, probablement,
molt escassa, i té escàs hàbitat potencial territori, estimant-se la mida poblacional
com a inferior a 50 exemplars reproductius. De fet, Mazimpaka & al. (2012) posen
de manifest la petita mida poblacional d’aquesta espècie a Espanya (que no arribaria a
1.000 exemplars), encara que L. shawii té una dispersió relativament ampla a la meitat N
peninsular. Segons aquests darrers autors totes les subpoblacions espanyoles tenen menys
de 50 exemplars menys una situada als Pirineus occidentals.
Estat de conservació: La cavitat nivo-càrstica a on es va trobar l’espècie no és accesible
als herbívors i les pertorbacions antròpiques (activitats espeleològiques) són limitades.
Com a possibles amenaces potencials, no es pot descartar competència natural per altres
briòfits o per algunes plantes vasculars, ja que en algunes zones de la cavitat on es va
trobar L. shawii és abundant Hedera helix). En aquest context, no es pot inferir cap
declinació poblacional, encara que per l’estimació de la mida poblacional la població
baleàrica de L. shawii s’assimila a la categoria CR.
Propostes de conservació: Convé preservar la localitat a on viu de l’espècie i relocalitzarla per determinar algunes dades bàsiques de caràcter demogràfic i relatives l’estat de
conservació i adoptar alguna mesura de contingència en cas que aquest extrem sigui
necessari.
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Bibliografia: Garilleti & al. (2006); Mazimpaka & al. (2000, 2012); Lara & Garilleti
(2014).

Lewinskya shawii: A: hàbit; B: fil·lidi; C: càpsula; D: calipra; E: detall exostoma;
F: detall àpex d’una dent de l’endostoma.

Mapa de distribució.
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Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet
≡Orthotrichum speciosum Nees
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,4-3 cm, que forma gespes laxes d’un verd olivaci. Caulidis
molt ramificats. Fil·lidis adpresos o erectes i de vegades sinuosos en sec, de patents a
estesos en humit, (2,5)2,9-4(4,5) x 0,8-0,9(1,1) mm, de lanceolats a linear-lanceolats;
làmina 1-estratificada; àpex agut o acuminat, marges recorbats des de prop de la base
fins a prop de l’àpex, sovint amb un d’ells pla. Nervi que termina baix l’àpex. Cèl·lules
superiors i mitjanes de la làmina 8-26 x 9-18 µm, amb parets fortament engruixades,
d’arrodonides a el·líptiques, amb 1-2 papil·les simples ramificades. Cèl·lules basals 14110 x 7-18 µm, rectangulars. Sense propàguls. Goniautoica. Fil·lidis periquecials externs
poc diferenciats. Vagínula glabra o amb pèls papil·losos. Seta 0,8-3 mm. Càpsula de
subemergent a exerta; urna 1,4-2,3 mm, estretament cilíndrica, no o poc contreta baix la
boca, bru-gruenca, llisa o amb 8 costelles longitudinals. Estomes faneròpors en el centre
de l’urna. Perístoma doble; exostoma de 8 parells de dents, blancs o groc clar, no lluents;
endostoma de 8 segments. Opercle pla-convex o cònic, llargament rostrat, ataronjat.
Caliptra amb pèls papil·losos. Espores 12-23 µm, papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i S Amèrica. A les Balears es
coneix del Puig Major (Nicholson, 1907a; Sáez & al., 2020) i del Puig de Massanella
(Rosselló, 1986).
Hàbitat: Epífit sobre Salvia rosmarinus (L.) Schleid. i Sorbus aria L., entre 1.250 i 1.430 m
d’altitud.
Dades poblacionals: Les 2 localitats corresponen a 2 quadrats UTM 500x500 m situats en
2 quadrats UTM 1x1 km diferents (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). Encara que no es
disposa de dades demogràfiques, la població baleàrica d’aquesta espècie sembla ser feble.
Seria molt rara al Puig de Massanella (Rosselló, 1986), mentre que al Puig Major ha
estat observada per nosaltres l’any 2019. El fet que s’hagi documentat la seva presència
sobre un foròfit molt comú (Salvia rosmarinus) permet suposar que l’hàbitat potencial
sigui relativament important, i això fa que sigui arriscat estimar la mida poblacional de la
població baleàrica com a inferior al llindar establert en el criteri «D» de la categoria CR
(< 50 exemplars). La mida poblacional s’estima com a inferior al llindar establert en el
mateix criteri de la categoria EN (< 250 exemplars).
Estat de conservació: Les zones a on viu l’espècie es troben en bon estat de conservació
general i un dels foròfits sobre el qual creix L. speciosa és abundant i no té problemes de
conservació. En aquest sentit, sembla que l’hàbitat potencial seria relativament important.
Tanmateix, les particulars condicions climàtiques de les zones altes del Puig Major i del
Puig de Massanella podrien fer possible que L. speciosa es trobi sobre un arbust no massa
favorable per a aquesta molsa epífita, que es troba preferentment en boscos montans
amb sequera estival moderada (Lara & Garilleti, 2014). En absència d’indicis relatius a
un eventual declivi poblacional (ni que aquest es pugui inferir a curt o mitjà termini), la
població baleàrica de l’espècie és assimilada a la categoria VU sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie.
Seria aconsellable prospectar zones que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta
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espècie, ja que molt probablement podria trobar-se en altres localitats, el que permetria
disposar de dades més detallades sobre el seu estat de conservació.
Bibliografia: Nicholson (1907a); Rosselló (1986); Sáez & al. (2020).

Lewinskya speciosa: A: hàbit; B: fil·lidi; C: càpsula amb seta; D: caliptra;
E: detall exostoma; E: detall endostoma.

Mapa de distribució.
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Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
≡Orthotrichum striatum Hedw.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,5-2,5(3) cm, que forma laxes d’un verd olivaci. Caulidis
molt ramificats. Fil·lidis adpresos o erectes, rarament patents en sec, d’erecto-patents a
estesos en humit, (2,2)2,5-3,8(4) x (0,4)0,5-0,8(1) mm, de lanceolats a ovato-lanceolats;
làmina 1-estratificada; àpex llargament acuminat, que termina en una cèl·lula llarga en
general hialina; marges de recorbats a revoluts des de prop de la base fins a prop de
l’àpex, de vegades o amb un dels costats plans. Nervi que termina netament abans o just
baix l’àpex. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 8-25 x 6-17 µm, d’arrodonides a
el·líptiques, llises o amb 1-2 papil·les. Cèl·lules basals 26-100 x 6-14 µm, rectangulars o
hexagonals. Sense propàguls. Goniautoica. Vagínula glabra, de vegades amb alguns pèls
llargs. Seta 0,5-0,7 mm. Càpsula d’immersa a emergent; urna 1,4-2,1 mm, d’oblonga
a ovoide, no contreta baix la boca, bru-groguenca, llisa. Estomes faneròpors al centre
de l’urna. Perístoma doble; exostoma de 16 dents, taronjes o groguencs; endostoma de
16 segments. Opercle cònic, rostrat, groguenc. Caliptra no plegada, amb pèls dispersos
papil·losos. Espores 20-24(30) µm, papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, el N d’Àfrica i Macaronèsia. A
les Balears es coneix del sector central de la Serra de Tramuntana: Puig Major (Pericàs,
2008) i L’Ofre (Pericàs & al., 2009).
Hàbitat: Epífit sobre Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm., Sorbus
aria L. i Taxus baccata L. al Puig Major, i sobre Pinus halepensis Mill. en el cas de la
localitat de L’Ofre, entre 840 i 1.330 m d’altitud.
Dades poblacionals: D’acord amb les dades actuals l’espècie es trobaria en 3 quadrats UTM
500x500 m situats en 2 quadrats UTM 1x1 km diferents (EOO=0,5 km2; AOO=0,5
km2). En total s’han documentat 4 llocs diferents de recol·lecció, 3 dels quals al Puig
Major i ens dos vesants de la muntanya, en orientacions i sobre foròfits diferents.
Estat de conservació: Les zones a on ha estat observada aquesta espècie es troben en
bon estat de conservació general, encara que la preservació de les plantes foròfites és
determinant pel manteniment de la població baleàrica. Per al moment, a curt i a mitjà
termini, no hi ha indicis de declivi poblacional per a les dues espècies de arbres sobre
les quals s’ha documentat la presència de L. striata. En absència d’indicis relatius a un
eventual declivi poblacional, la població baleàrica de l’espècie és assimilada a la categoria
VU sobre la base del criteri D2 per la seva forta restricció geogràfica.
Propostes de conservació: Es proposa preservar les zones a on viu de l’espècie i en especial
evitar qualsevol afectació a les espècies sobre les qual es troba, en especial és necessari
evitar tales i aclarides al bosc de Pinus halepensis de l’Ofre.
Bibliografia: Pericàs (2008); Pericàs & al. (2009).

112

Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears

Lewinskya striata: A: hàbit; B: fil·lidi; C: càpsula; D: detall exostoma;
E: detall endostoma.

Mapa de distribució.

113

Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. var. marginatum
Categoria IUCN: CR D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 2-4 cm, d’un verd clar (de vegades fosc), que forma gespes
laxes. Caulidis fèrtils més o menys erectes, en general simples. Fil·lidis en general recargolats
en sec, erectes en humit, 3-3,5 x 1-1,2 mm, els inferiors més petits, ovato-lanceolats,
amb l’àpex agut o acuminat; marge dels fil·lidis sense vora diferenciada, pluriestratificat,
dentat, amb dents curtes i aplicades al marge; base més o menys decurrent. Nervi 8090 μm d’amplada vers 1/2 de la seva longitud, que termina a l’àpex o a prop d’aquest.
Cèl·lules mitjanes de la làmina 27-37 x 25-27 μm, en general hexagonals, més llargues
vers la base, isodiamètriques vers l’àpex; cèl·lules basals i alars rectangulars. Sinoica. Les
plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: Espècie principalment circumpolar, difosa per Euràsia, N d’Àfrica i Amèrica.
A nivell del territori peninsular i baleàric es considera una espècie d’afinitat oceànica
(Fuertes, 2010a). A les Balears només es coneix de la zona alta del Puig Major i del Puig
de Massanella (Rosselló, 1981; Sáez & al., 2006a).
Hàbitat: Base de penyals ombrívols i humits, de vegades dins de cavitats nivo-càrstiques,
entre 1.210 i 1.400 m d’altitud.
Dades poblacionals: La presència de M. marginatum està documentada de les següents
localitats: Avenc de sa Fita de Massanella (Rosselló & Ginés, 1980; Rosselló, 1981) i a
la zona alta del Puig Major, 3 quadrats UTM 500x500 m (EOO=0,75 km2; AOO=0,75
km2). La mida poblacional de l’espècie a Balears s’estima com a inferior a 50 exemplars.
La persistència d’aquesta espècie a les Balears únicament ha estat verificada en temps
recents al Puig Major (L. Sáez, dades inèdites).
Estat de conservació: L’extrema raresa de la població baleàrica d’aquesta espècie fa que
estigui exposada a un risc evident de col·lapse poblacional. Per altra banda, els episodis
de sequera podrien afectar l’espècie i no es poden descartar pertorbacions antròpiques del
seu hàbitat, ja que alguna localitat correspon a cavitats càrstiques i existeix perill de trepig
o altres pertorbacions deguda a activitats espeleològiques. Fora de les cavitats càrstiques
(peus de penyals ombrívols) M. marginatum pateix la degradació del seu hàbitat per
l’acció de les cabres assilvestrades que freqüenten molt la zona els mesos d’estiu, causant
trepig i la nitrificació.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie. És
convenient eliminar o controlar les poblacions de cabres assilvestrades de la zona culminal
del Puig Major i adoptar mesures específiques de gestió poblacional: eliminació de plantes
competidores i creació de microespais per la propagació de l’espècie. Seria convenient
verificar l’existència del nucli poblacional del Puig de Massanella, la presència del qual
està documentada de fa 40 anys. Per altra banda aquesta població va ser identificada
sobre la base d’exemplars incompletament desenvolupats, ja que Roselló & Ginés (1980)
van indicar «sols hem trobat ramificacions estoloniformes».
Bibliografia: Rosselló (1981); Sáez & al. (2006a).
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Mnium marginatum: A: hàbit; B: detall de les cèl·lules de la base del fil·lidi;
C: detall del marge del fil·lidi; D: fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Orthothecium intricatum (C. Hartm.) Schimp.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii)
Descripció: Molsa pleurocàrpica d’1-4 cm, d’un verd groguenc, brillant, que forma
gespes en general laxes. Caulidis de prostrats a ascendents, irregularment ramificats.
Fil·lidis generalment secunds, erecto-patents en sec i humit, 0,8-2 x 0,2-0,5 mm, de
linear-lanceolats a ovato-lanceolats, còcaus, sense plecs longitudinals; apex llargament
acuminats; marges enters o finament denticulats, plans, molt rarament amb alguna zona
incurvada vers la base. Nervi inconspicu o molt curt i doble, amb una ramificació que
assoleix, com a màxim, 1/10 de la longitud de la làmina. Cèl·lules mitjanes de la làmina
46-91 x 3-5 µm (relació longitud/amplada 7-21:1), de parets primes, més o menys
poroses; les superiors (35)50-64 x 5-6,5 µm; cèl·lula apical (20)35-59 x 3 µm; cèl·lules
basals 16-27 x 6,5-8 µm, amb aprets ua mica engruixades, en general poroses. Propàguls
no observats. Dioica. Fil·lidis periquecials c. 0,9 x 0,3 mm. Seta 10-14 mm. Càpsula
erecta; urna cilíndrica 0,9-1,3 x 0,6-0,7 mm, no constreta baix la boca. Opercle cònic.
Espores 10-13 µm, papil·loses.
Distribució: Espècie bàsicament difosa per regions circumpolars, (Euràsia i N d’Amèrica).
A les Balears només es coneix de 2 localitats del sector central de la Serra de Tramuntana:
Clot de Neu del Puig de Sa Rateta (Rosselló, 1981) i avenc de Sa Font de S’Espinal,
Escorca, (Pericàs & al., 2009).
Hàbitat: Roques ombrívoles i humits en cavitats càrstiques, entre 415 i 1.040 m d’altitud.
Dades poblacionals: Les 2 localitats corresponen a 2 quadrats UTM 1x1 km diferents
(EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). No es disposa de dades demogràfiques per a cap de
les subpoblacions conegudes, encara que Rosselló & Ginés (1980) consideren que no
és una espècie gaire rara a Clot de sa Neu de Sa Rateta.
Estat de conservació: Com en el cas d’altres espècies que tenen (totes o majoritàriament)
les seves subpoblacions en cavitats càrstiques, no es poden descartar pertorbacions
antròpiques del seu hàbitat pel perill de trepig o altres pertorbacions relacionades
amb les activitats espeleològiques. En concret l’avenc de l’Espinal semblaria més
freqüentat i fàcilment accesible que el clot de sa Neu de Sa Rateta. En absència de
dades demogràfiques no s’han aplicat el criteris IUCN (2012) «C» ni «D».
Propostes de conservació: Per les característiques de l’hàbitat i les localitats conegudes,
les accions in situ a realitzar són limitades. Seria convenient localitzar i delimitar amb
detall els rodals de l’espècie a les cavitats càrstiques per evitar la seva afectació al llarg
de la realització d’activitats espeleològiques. Si és necessari, convé adoptar mesures
específiques de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores.
Bibliografia: Rosselló & Ginés (1980); Rosselló (1981); Pericàs & al. (2009).
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Orthotrichum hispanicum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,4-1,2 cm, que forma gespes denses d’un verd olivaci fosc.
Caulidis variablement ramificats. Fil·lidis erectes, sovint flexuosos en sec, patents o estesos
en humit, (1,2)1,9-3,2 x (0,25)0,4-0,7(0,8) mm, lanceolats; làmina 1-estratificada; àpex
agut terminat en 1 cèl·lula allargada, enter o papil·lós, marges variablement recorbats.
Nervi que termina a prop de l’àpex. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 7-22 x
7-13 µm, d’arrodonides a el·líptiques, amb 1-2(4) papil·les baixes, simples o bifurcades.
Cèl·lules basals 9-80 x 7-18 µm, rectangulars, llises. Propàguls ocasionals en fil·lidis vells.
Cladautoica o goniautoica. Vagínula glabra. Seta 0,4-0,7 mm. Càpsula poc o amplament
emergent; urna 1,4-1,8 mm, urceolada, molt contreta baix la boca, groguenca, amb 8
costelles groguenques prominents. Estomes criptòpors al centre o 1/2 superior de l’urna.
Perístoma doble; exostoma de 8 parells de dents que es divideixen (total o parcialment)
en 16, groguencs; endostoma de 16 segments. Opercle rostrat, groguenc. Caliptra d’un
marró clar, feblement plegada, glabra o poc pilosa. Espores 11-15 µm, papil·loses.
Distribució: Espècie difosa pel S i W d’Europa, N d’Àfrica i W i C d’Àsia, considerada de
distribució Arctoterciària relictual (Garilleti & al., 2009) que a les Balears es coneix del
Puig Major, Mallorca (Pericàs, 2008).
Hàbitat: Epífit sobre tronc d’Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.,
entre 1.330 i 1.370 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població està localitzada en dos indrets propers entre ells, situats en
un mateix quadrat UTM 500x500 m (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). La dificultat
en la identificació de l’espècie al camp, fa que no sigui possible disposar de dades
demogràfiques concretes, però sembla raonable considerar que la població baleàrica
d’aquesta espècie és escassa, estimant-se inferior al llindar establert en el criteri «D» de la
categoria EN (< 250 exemplars), encara que també podria verificar-se el mateix criteri per
la categoria CR, extrem que requereix confirmació.
Estat de conservació: La zona de la qual es coneix la presència d’aquesta espècie es troba
en bon estat de conservació, ja que és una zona de accés complex, el que fa que les
pertorbacions antròpiques siguin escasses. Existeix una alta frequentació de la zona per
part de les cabres assilvestrades, el que a mitjà o llarg termini és un perill evident, ja
que la predació per part de les cabres d’exemplars joves d’Acer opalus subsp. granatense
podria determinar una pèrdua d’hàbitat potencial per a O. hispanicum. Tanmateix, en
aquest cas no hem considerat que aquest factor pugui suposar una declinació constant
sobre aquestes informacions, però per l’estimació de la mida de la població (criteri D), la
població baleàrica d’O. hispanicum és assignada la categoria EN.
Propostes de conservació: Preservar la zona a on viu de l’espècie i controlar les poblacions
de cabres assilvestrades. En principi, els reforçaments poblacionals d’Acer opalus subsp.
granatense i altres espècies arbòries (en especial Sorbus aria) realitzats a la zona alta del
Puig Major, poden ser positius per a O. hispanicum ja que a llarg termini, pot suposar un
increment en el seu hàbitat potencial degut a l’increment en els efectius dels seus foròfits.
Bibliografia: Pericàs (2008).
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Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,5-1,2 cm, que forma gespes més o menys denses d’un verd
olivaci. Caulidis més o menys ramificats. Fil·lidis adpresos o patents, de vegades flexuosos
en sec, d’erecto-patents o estesos en humit, (1,5)2,1-3,0(3,4) x 0,5-0,7(1) mm, d’oblongolanceolats a linear-lanceolats de base oval, carenats; làmina 1-estratificada; àpex obtús o
subagut, apicle format per 1(2) cèl·lules allargades o no, hialines o verdoses, enter o papil·lós,
marges fortament recorbats, plans, rarament 1 d’ells erecto-incurvat a l’àpex. Nervi que
termina a certa distància de l’àpex, rarament percurrent. Cèl·lules superiors i mitjanes de la
làmina 8-22 x 7-17 µm, d’arrodonides a irregularment el·líptiques, amb (1)2(3) papil·les
baixes, simples o ramificades. Cèl·lules basals 9-55 x 6-15 µm, rectangulars, llises. Propàguls
nuls. Cladautoica. Vagínula glabra. Seta 0,3-0,9 mm. Càpsula de curtament emergent a
exerta; urna 1,7-2,5 mm, cilíndrica o cilíndrico-urceloada, en general contreta baix la boca,
groc-marró, amb 8 costelles marrons prominents. Estomes criptòpors al 1/3 central de
l’urna o més avall. Perístoma doble; exostoma de 8 parells de dents no tendents a dividirse, groguencs o marrons; endostoma de 16 o 8 segments. Opercle rostrat, marró. Caliptra
groguenca, glabra. Espores (10)12-16(19) µm, papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars i S Amèrica. A les Balears es
coneix de la zona culminal del Puig Major, Mallorca (Pericàs, 2008).
Hàbitat: Epífit sobre Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo, en orientació
N, a 1.350 m d’altitud.
Dades poblacionals: L’espècie es coneix d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2).
Encara que no es disposa de dades concretes, la població baleàrica d’aquesta espècie
és, probablement, feble des del punt de vista demogràfic. Tanmateix, el fet que s’hagi
documentat la seva presència sobre un foròfit molt comú (Santolina magonica) podria fer
suposar que l’hàbitat potencial sigui relativament important, i això fa que sigui arriscat
considerar que la població baleàrica té una mida poblacional inferior al llindar establert
en el criteri «D» de la categoria CR (< 50 exemplars). S’estima que la mida poblacional
podria ser inferior al llindar establert en el mateix criteri de la categoria EN (< 250
exemplars).
Estat de conservació: Les zona a on ha estat observada aquesta espècie es troba en bon
estat de conservació general, i el foròfit sobre el qual es va trobar O. pallens és abundant
i no té problemes de conservació, a diferència d’altres espècies del gènere Orthotrichum
considerades amenaçades. En aquest sentit, sembla que l’hàbitat potencial és relativament
important. Tanmateix, les particulars condicions climàtiques del cim del Puig Major
podrien fer possible que O. pallens es trobi en una espècie arbustiva en principi no massa
favorable per a aquest epífit, que es propi de boscos montans i subalpins eurosiberians
(Lara & Garilleti, 2014). En absència d’indicis relatius a un eventual declivi poblacional
(ni que aquest es pugui inferir a curt o mitjà termini), la població baleàrica de l’espècie és
assimilada, provisionalment, a la categoria EN sobre la base del criteri D.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie.
Encara que no és una mesura de conservació pròpiament dita, convé prospectar zones
que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta espècie, ja que molt probablement
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podria trobar-se en altres localitats, el que permetria disposar de dades més detallades
sobre el seu estat de conservació.
Bibliografia: Pericàs (2008).
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Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,3-1 cm, que forma gespes més o menys denses d’un verd
olivaci. Caulidis més o menys ramificats. Fil·lidis d’erectes a patents, poc o gens flexuosos en
sec, de patents a estesos en humit, (1,5)2,0-3,0(3,8) x 0,4-0,7(1) mm, d’oblongo-lanceolats
a ovato-lanceolats, carenats; làmina 1-estratificada; àpex agut o acuminat, apicle format
per 1-2 cèl·lules allargades hialines, papil·lós o denticulat, marges recorbats des de la base
fins al 1/4 superior o fins a prop de l’àpex. Nervi que termina baix de l’àpex o percurrent.
Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 10-19 x 9-20 µm, d’arrodonides a subel·líptiques,
amb 1-2(3) papil·les prominents, simples o ramificades. Cèl·lules basals (12)20-50(57) x
9-13(19) µm, rectangulars, llises. Propàguls ocasionals. Cladautoica. Vagínula glabra. Seta
0,3-0,6 mm. Càpsula de poc o subemergent; urna cilíndrica o cilíndrico-urceloada, en
general poc contreta baix la boca, groguenca o marró, amb 8 costelles poc prominents
que la recorren en tota la seva longitud o en els 2/3 superiors. Estomes criptòpors al 1/3
central o la 1/2 inferior de l’urna. Perístoma doble; exostoma de 8 parells de dents tendents
a dividir-se en la part apical, en general ataronjats; endostoma de 8 segments. Opercle
mamil·lat, marró. Caliptra groguenca, glabra. Espores (11)13-18(20) µm, papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, el N d’Àfrica i Macaronèsia.
A les Balears aquesta espècie es coneix del Puig Major, Mallorca (Pericàs, 2008; Sáez &
al., 2020).
Hàbitat: Epífit sobre sobre Salvia rosmarinus, en orientació S, a 1.380 m d’altitud (Pericàs,
2008). Nosaltres l’hem trobat sobre Sorbus aria en penyals orientats al N (juliol de 2020).
Dades poblacionals: L’espècie ha estat documentada d’una localitat (EOO=0,25 km2;
AOO=0,25 km2), a on s’ha trobat en ambients diferents. Encara que no es disposa de
dades concretes, la població baleàrica d’aquesta espècie podria ser demogràficament feble.
Tanmateix, el fet que s’hagi documentat la seva presència sobre foròfits diversos, un d’ells
molt comú (Salvia rosmarinus) i en orientació S, el que podria fer suposar que l’hàbitat
potencial sigui relativament important.
Estat de conservació: La zona a on ha estat observada O. pumilum es troben en bon estat
de conservació general, i un dels foròfits sobre el qual es va trobar O. pumilum (Salvia
rosmarinus) és molt abundant i no té problemes de conservació, a diferència d’altres
foròfits d’altres espècies del gènere Orthotrichum considerades amenaçades. Les particulars
condicions climàtiques del cim del Puig Major podrien fer possible que O. pumilum es
trobi sobre una espècie arbustiva en principi no massa favorable per a aquest epífit, que es
propi de boscos montans submediterranis (Lara & Garilleti, 2014). En absència d’indicis
relatius a un eventual declivi poblacional (ni que aquest es pugui inferir a curt o mitjà
termini), la població baleàrica de l’espècie és assimilada a la categoria VU per la seva forta
restricció geogràfica.
Propostes de conservació: Encara que no és una mesura de conservació pròpiament dita,
convé prospectar zones que puguin presentar hàbitat potencial per a l’espècie, ja que molt
probablement podria trobar-se en altres localitats, el que permetria disposar de dades més
detallades sobre el seu estat de conservació.
Bibliografia: Pericàs (2008); Sáez & al. (2020).
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Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,5-1,2(1,9) cm, que forma gespes més o menys denses d’un
verd olivaci. Caulidis molt ramificats. Fil·lidis d’erectes a erecto-patents en sec, patents en
humit, (1,3)1,7-3,0(3,6) x (0,3)0,5-0,7(0,8) mm, de triangular-lanceolats a ovato-lanceolats,
carenats; làmina 1-estratificada; àpex agut, acuminat, enter, no canaliculat, terminat en 1-2
cèl·lules hialines; marges recorbats en la major part de la seva longitud, sovint incurvat en
un dels costats de prop de l’àpex. Nervi que termina baix de l’àpex o percurrent. Cèl·lules
superiors i mitjanes de la làmina 8-16 x 7-14 µm, d’arrodonides a irregularment el·líptiques,
amb 1-2 papil·les baixes, simples o ramificades. Cèl·lules basals (11)22-45(82) x 7-12(17)
µm, rectangulars, llises. Propàguls ocasionals en fil·lidis vells. Cladautoica. Vagínula amb
abundants pèls llargs, papil·losos. Seta 0,4-1,2 mm. Càpsula hemiemergent; urna 1,3-1,7(2,1)
mm, de cilíndrica a urceloada, que es fa més estreta cap a la base, amb 8 costelles prominents
d’un marró daurat-vermellós. Estomes criptòpors a la base de l’urna. Perístoma doble;
exostoma de 8 parells de dents no tendents a dividir-se, groguencs o ataronjats; endostoma de
8 segments, poc més curts que les dents. Opercle rostrat, bru-groguenc. Caliptra groguenca,
pilosa, rarament glabra. Espores (10)12-14(16) µm, papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars. A les Balears es coneix del Puig
Major, Mallorca (Sáez & al., 2002).
Hàbitat: Epífit sobre Acer opalus subsp. granatense, en una canal de molt difícil accés al Morro
d’en Pelut, Coma Fosca a 1.270 m d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie extremadament rara, la situació de la qual és molt semblant a
la descrita per a Lewinskya rupestris, coneguda només de la mateixa localitat. Es coneix un
únic nucli poblacional (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). Orthotrichum stramineum no
ha tornat a ser recol·lectat des de que va ser descoberta per nosaltres l’any 1998 encara que
s’han fet nombroses prospeccions al Puig Major (i també a la mateixa canal on es va trobar)
en les darreres dècades. Considerant això, i el fet que és una espècie epífita amb escàs hàbitat
potencial, s’estima que la població baleàrica té una mida poblacional inferior al llindar
establert en el criteri «D» de la categoria CR (< 50 exemplars).
Estat de conservació: La situació d’aquesta espècie és la mateixa que la descrita per a Lewinskya
rupestris. La canal a on va ser trobada aquesta espècie correspon a una zona de complex
accés, amb escasses pertorbacions antròpiques, però està molt frequentada per les cabres
asilvestrades, el que determina pertorbació de la zona (predació, trepig, nitrificació). La
predació per part de les cabres d’exemplars joves d’Acer opalus subsp. granatense determina,
a mitjà i llarg termini, una pèrdua d’hàbitat potencial i que se sumaria a les baixes causades
per causes naturals (desprendiments, sequera, exemplars vells, etc.) d’aquest arbre, com
hm constatat nosaltres des del 1998. Sobre aquestes dades, es considera l’existència d’una
declinació de la població i una mida poblacional que justifiquen l’assignació de la població
baleàrica de l’espècie a la categoria CR.
Propostes de conservació: Preservar les zones a on viu de l’espècie i controlar les poblacions de
cabres assilvestrades. Un increment poblacional del seu foròfit també podria proporcionar
un increment en el seu hàbitat potencial.
Bibliografia: Sáez & al. (2002).
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Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp.
Categoria IUCN: CR B1ac(iv)+2ab(iv)
Descripció: Molsa acrocàrpica de 0,4-0,5(1) cm d’un verd clar, que es presenta en forma
de planes isolades o que forma gespes laxes. Caulidis simples o poc ramificats. Rizoides
sense gemmes. Fil·lidis recargolats en sec, d’erecto-patents a estesos en humit, 3-6
x 1-2 mm, d’ovato-lanceolats a espatulats, més o menys còncaus; àpex de curtament
acuminat a agut; marges de subenters a denticulat a la part superior, plans. Nervi 60-75
µm d’amplada vers la 1/2 dels fil·lidis, que assoleix l’àpex o termina a la base d’aquest.
Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina 50-110 x 20-40 µm, rectangulars, oblongohexagonals o romboidals; cèl·lules basals 110-190 x 40-60 µm. Autoica o sindica. Seta
4-14 mm. Càpsula 1,5-2 mm, exerta, marró, piriforme, sovint urceolada. Cèl·lules
exotecials irregulars, de quadrades a rectangulars. Opercle rostel·lat, bec 0,3-1,5 mm.
Caliptra 3-7 mm. Espores 24-35 µm, densament espinoses.
Distribució: Espècie cosmopolita. A les Balears només es coneix de la Marina de
Llucmajor, en concret a Can Mutet (Sáez & al., 2006a).
Hàbitat: Zones de sòl argilós descobert i sotmeses a inundacions temporals, al voltant
d’una bassa, a 150 m d’altitud.
Dades poblacionals: L’única població coneguda es troba a una localitat (EOO=0,25 km2;
AOO=0,25 km2). La superfície ocupada, de forma discontínua, era d’uns 5 m2. No es
disposa de dades demogràfiques, però per la seva petita mida, existien varis centenars
d’exemplars.
Estat de conservació: La bassa a on es va trobar P. pyriforme es troba en bon estat de
conservació, i per tant no és possible inferir una declinació poblacional contínua
Tanmateix pel caràcter efímer d’aquesta espècie, existeixen oscil·lacions demogràfiques
importants, el que juntament amb la seva forta restricció demogràfica (es coneix una
única localitat) justifica la seva atribució a la categoria CR. Encara que el seu hàbitat
és certament fràgil, ja que l’espècie acostuma a viure en zones que inundades durant
part de l’any, això fa que la competència per altres plantes no adaptades a aquestes
condicions ambientals sigui relativament limitada.
Propostes de conservació: La fragilitat de l’hàbitat d’aquesta espècie i el fet que la
disponibilitat de nous ambients sigui relativament escassa, fan que la conservació de
la població estigui necessàriament associada a una correcta gestió i conservació de les
basses temporals. En aquest sentit seria convenient evitar pertorbacions intenses, com les
relacionades amb una excessiva freqüentació del bestiar (que determinaria una nitrificació
de l’hàbitat i la proliferació d’espècies oportunistes).
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).
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Mapa de distribució.

127

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Descripció: Molsa acrocàrpica d’1-4 cm, verda o d’un verd clar o groguenc, amb lluentors
metàl·liques, que forma gespes laxes. Sense gemmes rizoidals. Caulidis simples o poc
ramificats, erectes. Fil·lidis d’erecto-patents a estesos en secs, erecto-patents en humit,
1-2,5 x 0,4-0,8 mm, d’ovato-lanceolats a el·líptics, aguts, amb el marge lleugerament
dentat vers l’àpex; base no decurrent. Nervi (70)80-90(120) µm d’amplada a la base, que
termina per baix de l’àpex. Cèl·lules mitjanes i superiors de la làmina (80)110-130(190)
x (5)6-7(7,5) µm, de linears a vermiculars; les basals 60-80 x 12-16 µm, de rectangularromboidals a rectangulars. Bulbils nuls. Paroica, autoica o dioica. Les plantes observades
a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: Espècie d’ampla distribució a Euràsia i N Amèrica, essent més escassa en zones
muntanyoses de l’hemisferi S. A les Balears només es coneix d’una localitat la zona alta
del vessant N del Puig Major, Mallorca (Sáez, 2019).
Hàbitat: Encletxes de penyals verticals, en llocs ombrívols i humits orientats al N a 1.320
m d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida a una localitat
(EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). La superfície ocupada per l’únic rodal observat
d’aquesta espècie és de només 10 cm2 i la mida poblacional és inferior a 50 exemplars.
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica és molt precària, ja que el rodal
ocupa molt poca superfície i es troba en una zona on existeixen factors de risc de diversa
índole. La seva feblesa demogràfica de la població baleàrica de P. cruda fa que estigui
exposada a un risc evident de col·lapse poblacional. Un aspecte molt important és la
degradació del seu hàbitat (trepig i la nitrificació) per l’acció de les cabres assilvestrades
que freqüenten molt la zona els mesos d’estiu. Per altra banda, els episodis de sequera i
la competència vegetal natural per plantes vasculars són factors potencials importants, el
quals fan que se pugui inferir una declinació relacionada amb una pèrdua de qualitat de
l’hàbitat, i per tant s’apliquen els criteris B i C. En relació a la raresa de P. cruda a Mallorca,
Sáez (2019) indica que poden existir restriccions microclimàtiques o de substrat addients
per al seu desenvolupament o reproducció.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie,
ja que a la mateixa zona es troben altres espècies de briòfits extremadament rares i
amenaçades (Encalypta spathulata, Isothecium alopecuroides, Rhizomnium punctatum,
Thuidium delicatulum, Timmia bavarica, diverses Ortotrichaceae, etc.). Convé controlar
de forma efectiva o eliminar les poblacions de cabres assilvestrades de la zona culminal del
Puig Major. Per la precària situació d’aquesta espècie, convé adoptar mesures específiques
de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores i creació de microespais per
afavorir la seva propagació.
Bibliografia: Sáez (2019).
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Pohlia cruda: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.
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Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica, que forma trames denses, de d’un verd marró, sense
branques propagulíferes. Caulidis prostrats, ramificats de forma irregular. Parafil·les
inexistents. Pseudoparafil·les lanceolats o filiformes. Fil·lidis 0,6-1,1 x 0,3-0,4 mm, ovats,
atenuats en una punta ampla, en general adpresos en sec, d’erecto-patents o patents
en humit; els estolonífers amplament ovats, abruptament atenuats en una punta curta;
làmina amb 2 plecs longitudinals vers la base; àpex agut o acuminat; marge enter, pla o
una mica denticulats en la part superior, pla o recorbat en la meitat inferior; nervi que
arriba fins 1/2(3/4) de la longitud dels fil·lidis, de vegades bifurcat en la part superior, de
19-39 µm d’amplada a prop de la base del fil·lidi. Cèl·lules de la part mitjana i superior
de la làmina 10-23 x 5-8 µm, el·líptiques o oblongues, de parets engruixades, llises;
cèl·lules basals 10-20 x 7-10 µm, oblates o quadrades. Dioica. Les plantes observades a
les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: Espècie difosa per Euràsia. A les Balears està documentada la seva presència a la
zona central de la Serra de Tramuntana: Puig Major i Puig de Massanella (Rosselló, 1987).
La població baleàrica d’aquesta espècie és l’única coneguda en una illa mediterrània, el
que vindria a confirmar la seva singularitat corològica.
Hàbitat: Roques ombrívoles més o menys humides, entre 800 i 1.200 m d’altitud.
Dades poblacionals: Es troba a 5 quadrats UTM 500x500 m repartits en 3 quadrats
UTM 1x1 km (EOO=3,5 km2; AOO=1 km2). Al Puig Major es troba al vessant N de la
muntanya i al vessant SE (en aquest darrer en cavitats càrstiques). Al Puig de Massanella
l’hem trobada en la zona de penyals orientats al N, des del NE del cim de la muntanya
fins la canal de sa Neu. No hi ha dades demogràfiques.
Estat de conservació: Encara que la seva restricció geogràfica a les Balears és notable, per
les característiques de l’hàbitat que ocupa, el que està poc exposat a amenaces biòtiques
i antròpiques, no es pot inferir a mitjà o curt termini una declinació contínua de la
població, lògicament sense entrar a considerar els posibles efectes relacionats amb el canvi
climàtic, que no incidirien, en qualsevol cas, a curt o mitjà termini i els efectes dels quals
són encara incerts i no s’han considerat en les avaluacions realitzades en aquest document.
Tanmateix es poden identificar algunes amenaces en alguna localitat: la canal de sa Neu del
Puig de Massanella és relativament freqüentada per excursionistes, el que pot determinar
un trepig de l’espècie. Per altra banda, la freqüentació d’algunes zones de penyals per part
de cabres assilvestrades, tant al Puig Major com al Puig de Massanella, pot causar una
alteració del seu hàbitat per nitrificció i trepig, encara que no seria tan greu com en el
cas dels briòfits que creixen al terra. La restricció geogràfica de P. catenulata a l’arxipèlag
fa que la seva població sigui especialment vulnerable a esdeveniments estocàstics (més
probablement que a pertorbacions antròpiques), el que justifica, segons les dades actuals,
la seva atribució a la categoria VU sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: Les característiques de l’hàbitat que ocupa aquesta espècie,
poc procliu a estar exposat a factors de risc biòtics i antròpics, afavoreixen la seva
conservació. Tanmateix, s’ha de procurar evitar una alta freqüentació per excursionistes
de determinades localitats, que per altra banda, no només són importants per a aquesta
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espècie, sinó per a altres considerades amenaçades a les Balears. Per altra banda, també
pot ser positiu un control de les poblacions de cabres assilvestrades.
Bibliografia: Rosselló (1987).

Pseudoleskeella catenulata: A: hàbit; B: fil·lidis;
C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.
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Pseudoleskeella rupestris (Berggren) Hedenäs & L. Soderström
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Descripció: Molsa pleurocàrpica, d’un verd-marró, sense branques propagulíferes. Caulidis
prostrats, ramificats de forma irregular. Parafil·les nuls. Pseudoparafil·les lanceolats o
filiformes. Fil·lidis 0,8-1,4 x 0,3-0,45 mm, de lanceolats a ovato-lanceolats, els estolonífers
d’orbiculars a ovats, abruptament atenuats en una punta recorbada, en general adpresos
en sec, d’erecto-patents a estesos en humit; làmina amb 2 plecs longitudinals vers la base;
àpex acuminat; marge enter, pla o incurvat en la parte inferior; nervi que arriba fins 2/3
de la longitud dels fil·lidis, de 32-46 µm d’amplada a prop de la base del fil·lidi. Cèl·lules
de la part mitjana i superior de la làmina 16-30(32) x 5-8 µm, el·líptiques o oblongues,
de parets engruixades, llises; cèl·lules basals (14)20-32 x 7-10 µm, oblongues o linears,
de parets engruixades, llises; cèl·lules alars oblates. Dioica. Les plantes observades a les
Balears no presenten esporòfits.
Distribució: Espècie circumpolar, difosa per gran part d’Europa (Smith, 2004), però molt
rara en la seva part meridional (Frey & al. 2006). A les Balears només es coneix d’una
localitat situada en el vessant SE del Puig Major, Mallorca (Sáez & Brugués, 2018). La
població baleàrica d’aquesta espècie és l’única coneguda en illes mediterrànies, el que,
juntament amb la seva notable raresa a nivell ibèric (per al moment només es coneix dels
Pirineus), vindria a confirmar la singularitat i el seu possible caràcter relictual.
Hàbitat: Roques ombrívoles i humides en cavitats nivo-càrstiques, a uns 1.350 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida a una localitat
(EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). El rodal ocupa, de forma discontínua, uns 20 cm2 i
la seva mida poblacional s’estima en una desena d’exemplars.
Estat de conservació: La extrema raresa de la població baleàrica d’aquesta espècie fa que
estigui exposada a un risc evident de col·lapse poblacional. Com en el cas d’altres espècies
que tenen (totes o majoritàriament) les seves subpoblacions en cavitats càrstiques, no es
poden descartar pertorbacions antròpiques del seu hàbitat pel perill de trepig o altres
pertorbacions relacionades amb les activitats espeleològiques.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie.
Convé delimitar amb detall la zona ocupada per l’espècie, per així prevenir eventuals
afectacions al llarg de la realització d’activitats espeleològiques. Si és necessari, convé
adoptar, mesures específiques de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores
i creació de microespais per la propagació de l’espècie.
Bibliografia: Sáez & Brugués (2018).
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Pseudoleskeella rupestris: A: hàbit; B: fil·lidis;
C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.
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Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. var. punctatum
Categoria IUCN: CR C2a(i); D
Descripció: Molsa acrocàrpica de 2-6 cm, d’un verd clar o fosc, que forma gespes laxes.
Caulidis fèrtils erectes, simples. Fil·lidis en general recargolats en sec, erecto-patents en
humit, (0,8)3-5,5 x (0,4)3-6 mm, orbiculars, amplament obovats o el·líptics, amb l’àpex
arrodonit, de vegades apiculat; marge dels fil·lidis bi-pluriestratificats des de l’àpex fins
a la base, format per (3)4-6 fileres de cèl·lules rectangulars, vermiculars o linears; base
gradual i estretament decurrent. Nervi 80-125 μm d’amplada vers 1/2 de la seva longitud,
percurrent o que no assoleix l’àpex. Cèl·lules mitjanes de la làmina 70-120 x 30-50 μm,
en general hexagonals; cèl·lules basals rectangulars; cèl·lules alars subrectangulars. Dioica.
Les plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, N i C d’Àfrica i Macaronèsia.
A les Balears només es coneix de 2 localitats del sector central de la Serra de Tramuntana:
Al fons de l’Avenc des Tossals (Rosselló & Ginés, 1980) i a la zona alta del Puig Major
(Sáez & al., 2020).
Hàbitat: Llocs molt ombrívols i humits. Les localitats conegudes corresponen al fons d’una
cavitat nivo-càrstica, a 1.040 m d’altitud i en penyals molt humits i orientats al N, al Puig
Major a 1.300 m d’altitud.
Dades poblacionals: Es coneixen 2 subpoblacions (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2) i és
molt escassa. No es disposa d’informació detallada sobre la mida del nucli poblacional
del massís de Tossals, però va ser considerada com a «raríssima» al fons de l’avenc a
uns 36 m de fondària (Rosselló & Ginés, 1980; Rosselló, 1981). La presència d’aquesta
espècie al Puig Major ha estat detectada molt recentment (juny 2019) i es va observar
un petit rodal de menys de 10 cm2. Considerant les dades disponibles sobre aquesta
darrera localitat i l’escassa superfície del fons de l’avenc de Tossals, és molt probable que
el conjunt de la població baleàrica no assoleixi el llindar establert per al criteri «D» de la
categoria «CR» (50 exemplars).
Estat de conservació: La extrema raresa de la població baleàrica d’aquesta espècie fa que
estigui exposada a un risc evident de col·lapse poblacional. Com en el cas d’altres espècies
que tenen (totes o majoritàriament) les seves subpoblacions en cavitats càrstiques, no es
poden descartar pertorbacions antròpiques del seu hàbitat pel perill de trepig o altres
pertorbacions relacionades amb les activitats espeleològiques, a més d’esdeveniments
estocàstics i possible competència vegetal natural causada per altres espècies de briòfits.
En el cas del nucli poblacional del Puig Major existeix un risc molt important de trepig i
nitrificació causat per cabres assilvestrades.
Propostes de conservació: Localitzar amb detall el rodal de l’espècie a l’avenc de Tossals
per evitar la seva afectació al llarg de la realització d’activitats espeleològiques. Si és
necessari, convé adoptar, mesures específiques de gestió poblacional: eliminació de
plantes competidores. És convenient controlar les poblacions de cabres assilvestrades a la
zona alta del Puig Major i evitar el descens per mitjà de tècniques d’escalada dels penyals
del marge dret de la Coma Fosca.
Bibliografia: Rosselló & Ginés (1980); Rosselló (1981); Sáez & al. (2020).
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Rhizomnium punctatum: A: hàbit; B: detall àpex del fil·lidi; C: fil·lidi.

Mapa de distribució.
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Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman
=Rh. teesdalei (Schimp.) Limpr.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica, d’un verd fosc o groguenc, més o menys lluent. Caulidis
prostrats, irregularment ramificats; branques de 2-4,5 mm. Fil·lidis 0,6-1,2 x 0,1-0,3
mm, d’ovato-lanceolats a triangular-lanceolats, una mica còncaus, de patents a erectopatents; àpex en general d’acuminat a agut; marges denticulats en els 3/4 apicals, plans.
Nervi que arriba fins a l’àpex dels fil·lidis o fins molt a prop, de vegades percurrent, de
(40)45-50(55) μm d’amplada a la base. Cèl·lules de la zona mitjana i superior de la
làmina 30-70 x 4-8 μm, de romboidals a vermiculars, les basals (12)20-50 x 4-8 μm;
cèl·lules alars indiferenciades o que formen un grup poc diferenciat. Autoica. Seta recta,
o una mica sinuosa, 4- 6,5(8) mm, papil·losa, marró. Càpsula de erecta a horitzontal, de
vegades inclinada; urna 1-1,3 mm, d’ovato-oblonga a cilíndrica, de recta a poc corbada.
Opercle rostrat. Espores 12-20 μm més o menys esfèriques, marrons.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou Euràsia, N d’Àfrica i Macaronèsia. A les Balears
només es coneix del Barranc d’en Fideu, Ferreries (Sáez & al., 2006).
Hàbitat: Roques calcàries humides i ombrívoles en el fons d’un barranc, a 30 m d’altitud.
Dades poblacionals: La presència a Balears d’aquesta espècie està documentada d’una
localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). No es disposa d’informació sobre la mida
poblacional de la població ja que va ser trobada en una campanya de prospecció briològica
de caràcter extensiu, amb posterior identificació positiva al laboratori, però aparentment,
no seria extremadament escassa.
Estat de conservació: Aquesta espècie viu en una zona en bon estat de conservació. Per
altra banda, és molt probable que existeixi un hàbitat potencial relativament important
per la seu desenvolupament, tant a la zona del barranc a on va ser trobada com en altres
punts de Menorca. Per la seva restricció geogràfica, i en absència de dades demogràfiques
i d’indicis de declinació poblacional, s’assimila a la categoria VU.
Propostes de conservació: La zona en la que va ser trobada Rh. teneriffae està en bon estat
de conservació general i no sembla que per al moment sigui necessari adoptar cap mesura
de conservació específica, encara que és necessari evitar qualsevol pertorbació del seu
hàbitat. Encara que no és una mesura de conservació pròpiament dita, seria aconsellable
prospectar amb detall altres zones que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta
espècie, ja que molt probablement podria trobar-se en altres localitats, el que permetria
establir amb més detall la categoria de risc aquí assignada.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).
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Rhynchostegiella teneriffae: A: hàbit; B: fil·lidi; C: detall del marge del fil·lidi.
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Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica, de fins a 1 cm, que forma coixinets, en general negrosa.
Caulidis erectes. Fil·lidis 0,9-1,6 x 0,3-0,5 mm, erectes, adpresos, ovato-lanceolats,
carenats, molt rarament amb punta hialina recta, de fins a 0,1 mm; lamina 1-estratificada,
excepte vers els marges i en els 2/3 superiors, a on és 2-3-estratificada; marges recorbats
quasi fins a l’àpex, enters, llisos. Cèl·lules superiors de la làmina 6-10 µm, oblates,
isodiamètriques o rectangulars, de parets engruixades, llises; cèl·lules mitjanes oblongues,
més o menys sinuoses, 6-12,5 µm; cèl·lules basals paracostals rectangulars, 12-33 x 5-7
µm. Goniautoica. Fil·lidis periquecials 2-3,5 x 0,4-0,6 µm d’el·líptics a lingüiformes.
Càpsula 0,6-0,9 mm, immersa, rugulosa, taronja, sense estomes a la base de l’urna.
Opercle apiculat. Caliptra cucul·lada, lacerada a la base. Espores 8-12,5 µm de diàmetre,
de llises a finament papil·loses.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, i C d’Amèrica. A les Balears
només es coneix del massís del Puig Major, Mallorca (Pericàs, 2008).
Hàbitat: Espècie que creix en roques calcàries compactes en zones exposades i orientades al
N, a 1.340 m d’altitud.
Dades poblacionals: La presència a Balears d’aquesta espècie està documentada d’una
localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). No es disposa d’informació sobre la mida
poblacional, però al menys hauria estat recol·lectada en, al menys, dues ocasions (Pericàs,
2008).
Estat de conservació: Per tractar-se d’una espècie saxícola, que viu en roques exposades,
no sembla que la població baleàrica estigui exposada a amenaces destacables. Tanmateix,
la seva forta restricció geogràfica fa aconsellable, en aquest cas, la seva adscripció a la
categoria IUCN de VU sobre la base del criteri D2. En cas que es confirmi la raresa
d’aquesta espècie, podria ser assimilable a alguna categoria de risc més alta.
Propostes de conservació: Protecció efectiva del seu hàbitat. Encara que no és una mesura
de conservació pròpiament dita, seria aconsellable prospectar amb detall altres zones
que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta espècie, ja que molt probablement
podria trobar-se en altres localitats, el que permetria disposar de dades més detallades
sobre el seu estat de conservació o fins i tot rebaixar la categoria de risc aquí assignada.
Bibliografia: Pericàs (2008).
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Schistidium atrofuscum: A: hàbit; B: fil·lidi; C: càpsula; D: cèl·lules de l’exoteci.

Mapa de distribució.
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Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa pleurocàrpica, d’un verd fosc o verd-marró. Caulidis 1,5-5 cm, prostrats,
irregularment ramificats; branques 0,3-1 cm. Pèls axil·lars amb 2 cèl·lules basals marrons
i 1-2 apicals hialines. Pseudoparafil·les de triangulars a amplament triangulars, 0,35-0,5
x 0,25-0,35 mm. Fil·lidis caulinars 1,5-2,1 x 0,45-1 mm, ovato-lanceolats sense plecs
(o amb aquests poc marcats), còncaus, rectes o falcats, que s’estrenyen gradualment en
un àpex acuminat de 250-400 μm; marges enters o denticulats a l’àpex, base poc o molt
decurrent; nervi que arriba al 40-70% de la longitud dels fil·lidis, de vegades terminat
en una espina poc conspicua; cèl·lules de la zona mitjana de la làmina 30-75 x 5-9 μm,
amb parets primes, llises; cèl·lules alars 10-35 x 10-20 μm, quadrades o rectangulars, de
parets engruixades, no inflades, que formen un grup definit que arriba fins al nervi, no
ascendent pels marges dels fil·lidis. Fil·lidis rameals 1-1,7 x 0,45-0,8 mm; denticulats;
semblants als caulinars per la resta de caràcters. Autoica. Fil·lidis periquecials 1,5-2,3 x
0,4-0,9 mm. Seta 11-22 mm, vermellosa, papil·losa. Càpsula 1,3-1,9 mm, inclinada,
vermellosa; urna 0,5-0,8 mm ovada, lleugerament corbada. Opercle cònic. Espores 1419 μm, papil·loses.
Distribució: Espècie cosmopolita que a les Balears només es coneix del centre de la Serra de
Tramuntana (entre l’embassament de Cúber i el coll de l’Ofre). No es disposa de dades
detallades de la cobertura i abundància concretes, però probablement sigui una espècie
rara i limitada a un rodal de poca superfície.
Hàbitat: Vessants humits d’un canal artificial a prop de l’embassament de Cúber a 820 m
d’altitud.
Dades poblacionals: Espècie coneguda d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa de dades detallades de la cobertura i abundància concretes, però
probablement sigui una espècie rara i limitada a un rodal de poca superfície.
Estat de conservació: La persistència de la població requereix de la conservació de la
humitat de la zona, qualsevol pertorbació del règim hídric a la localitat podria afectar
l’espècie. Una excessiva freqüentació de la zona pel bestiar podria suposar un factor de
risc degut al trepig i la nitrificació. En absència de dades demogràfiques i de tendències
poblacionals (no es pot inferir, per al moment, una declinació poblacional contínua),
s’assigna a la categoria VU sobre la base del criteri D2, encara que probablement seria
factible que sigui aplicable el criteri B o el D per a les categories EN i CR.
Propostes de conservació: Afavorir que la zona pugui mantenir unes condicions d’humitat
per al desenvolupament de l’espècie. Si s’observen indicis de pertorbacions del hàbitat
degut a l’acció del bestiar a la zona (trepig, nitrificació, etc.), seria aconsellable limitar el
seu accès a la localitat concreta a on es troba Sciuro-hypnum plumosum.
Bibliografia: Pericàs & Rosselló (2009).
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Syntrichia handelii (Schiffn.) S.Agnew & Vondr.
≡Tortula handelii Schiffner
Categoria IUCN: EN D
Descripció: Molsa acrocàrpica, d’1,3-3 cm, que forma gespes denses, d’un verd olivaci.
Caulidis erectes, ramificats. Fil·lidis recargolats i adpresos en sec, de patents a recorbats en
humit, 2,4-2,8 x 0,4-0,8 mm, de lingüiformes a lingüiforme-lanceolats, de vegades amb
una lleugera constricció en la zona mitjana, biestratificats o de vegades triestratificats al
terç superior, biestratificats irregularment en la zona mitjana; àpex arrodonit, agut, obtús
o emarginat; marges recorbats fins a 2/3 del fil·lidi, de vegades fins l’àpex, papil·losocrenulats, uniestratificats, de vegades biestratificats en la zona superior del fil·lidi. Pèl
hialí, de vegades marró en la base, netament espinós, 0,5-1,5 mm. Nervi 75-105 µm
d’amplada; amb 1-2 capes de euricists i (2)3-4 capes d’estereides dorsals, en general
sense subestereides i amb hidroides; papil·les simples, verrucosas, de 2,5 µm en la cara
abaxial; cèl·lules superiors i mitjanes dels fil·lidis 5-7,5(10) x 5-7,5(10) µm, quadrades,
hexagonals o arrodonides, de parets primes, 4-6 papil·les de 2,5 µm bifurcades no
pedicel·lades a cada cèl·lula. Seta erecta, 1-1,5 cm, recargolada en espiral vers la dreta en
tota la seva longitud, bru-vermellosa. Càpsula 2,8-4,1 x 0,6-0,8 mm, erecta, cilíndrica,
marró. Perístoma amb 32 dents papil·loses, recargolats en espiral, 0,6-0,8 mm; membrana
basal amb 12-17 fileres de cèl·lules, 0,3-0,6 mm. Opercle 1,5-1,9 mm, llargament cònic.
Espores (10)12,5-15(17,5) µm, papil·loses.
Distribució: Espècie de distribució bàsicament mediterrànio-macaronèsica (Gallego,
2005), que a les Balears només es coneix de la zona alta del Puig Major (Pericàs, 2008).
Hàbitat: Espècie que creix en roques calcàries compactes i orientades al N, entre 1340 i
1360 m.
Dades poblacionals: Espècie documentada d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25
km2). No es disposa d’informació sobre la mida poblacional de la població, però la
seva presència al Puig Major no seria, aparentment, restringida a un únic indret, ja que
Pericàs (2008) aporta una franja altitudinal d’una vintena de metres a on es va constatar
la presència de S. handelii. La mida poblacional s’estima en menys de 250 exemplars,
de forma concordant a l’estimació de Gallego & al. (2012) per a una població del S
d’Espanya.
Estat de conservació: Encara que és una espècie pròpia d’un ambient no massa fràgil des
del punt de vista ecològic i per la qual, probablement, existeix un ampli hàbitat potencial,
la seva raresa i estimació de mida poblacional fan que sigui assimilada a la categoria EN.
Syntrichia handelii també ha estat assignada a la categoria EN sobre la base del mateix
criteri per Gallego & al. (2012).
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie.
Encara que no és una mesura de conservació pròpiament dita, seria aconsellable
prospectar amb detall altres zones que puguin presentar hàbitat potencial per a aquesta
espècie, ja que molt probablement podria trobar-se en altres localitats, el que permetria
establir amb més detall la categoria de risc aquí assignada.
Bibliografia: Gallego & al. (2012); Pericàs (2008).
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Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.
Categoria IUCN: EN B2ab(iii); C2a(i); D
Descripció: Molsa pleurocàrpica de 0,5-2 cm, d’un verd fosc, de vegades clar, brillant,
que forma gespes més o menys denses. Caulidis prostrats, complanats; branques 0,51,5 cm. Pseudoparafil·les 90-190 x 40-75 μm, de triangulars a amplament lanceolats,
denticulats vers l’àpex. Fil·lidis caulinars de feblement adpresos a erectes o estesos en sec,
d’erectes a erecto-patents en humit, complanats, de vegades dístics, d’oblongo-lanceolats
a ovato-lanceolats, una mica còncaus; làmina sense plecs longitudinals; àpex agut, que es
fa gradualment estret en un acumen; marges plans, enters vers la base, denticulats vers
l’àpex. Nervi doble o indiferenciat. Cèl·lules superiors i mitjanes de la làmina (16)45-65
x 4,8-8 μm; cel·lules basals 16-45 x 8-11,2 μm; cèl·lules alars (8)11-11,2-17,6 x 8-12,8
μm que formen un grup poc diferenciat. Dioica. Les plantes observades a les Balears no
presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou Euràsia i el N d’Àfrica. A les Balears, aquesta espècie
de caràcter subatlàntic és coneguda només de la zona alta del Puig Major i del Puig de
Massanella.
Hàbitat: Roques ombrívoles i humides en cavitats nivo-càrstiques, entre 1.110 i 1.380 m
d’altitud.
Dades poblacionals: La seva presència estaria documentada de la Font de s’Avenc de
Massanella (Rosselló, 1981) i en cavitats nivo-càrstiques del vessant SE del Puig Major
(Sáez & al., 2006a; Pericàs & al., 2009). Les localitats corresponen a 2 quadrats UTM
1x1 km diferents (EOO=0,5 km2; AOO=0,5 km2). Els rodals són de mida petita (poques
desenes de cm2). La mida de la població baleàrica s’estima en menys de 250 exemplars.
Estat de conservació: L’extrema raresa de la població baleàrica d’aquesta espècie fa que
estigui exposada a un risc evident de col·lapse poblacional. Per altra banda, no es poden
descartar pertorbacions antròpiques del seu hàbitat, en especial en el cas de la població
del Puig de Massanella, ja que la localitat de sa font de s’Avenc és molt freqüentada
per excursionistes i per tant existeix perill de trepig o altres pertorbacions. Considerant
la seva raresa, la competència natural causada per altres molses (Anomodon viticulosus,
Homalia lusitanica, Thamnobryum alopecurum) es pot inferir una pèrdua de cobertura
dels rodals de Taxiphyllum wissgrillii.
Propostes de conservació: És necessari preservar el fràgil hàbitat a on es troba aquesta
espècie. Per altra banda, és convenient localitzar amb detall els rodals de l’espècie
a les cavitats càrstiques per evitar la seva afectació al llarg de la realització d’activitats
espeleològiques. Adoptar, si és necessari, mesures específiques de gestió poblacional:
eliminació de plantes competidores.
Bibliografia: Rosselló (1981); Sáez & al. (2006a); Pericàs & al. (2009).

144

Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears

Taxiphyllum wissgrillii: A: hàbit; B: fil·lidi; C: cèl·lules de la zona mitjana del fil·lidi.

Mapa de distribució.

145

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Descripció: Molsa pleurocàrpica, d’un verd groguenc. Caulidis 3-8 cm, 2-3-pinnats, de
prostrats a ascendents. Parafil·les ramificats, filiformes o lanceolats, papil·losos. Fil·lidis
caulinars 0,6-1,2 x 0,5-0,8 mm, ovato-lanceolats, aguts o acuminats; làmina plegada
longitudinalment; marges recorbats fins a prop de l’àpex. Nervi que arriba a prop de
l’àpex, papil·lós a la superfície dorsal, de 48-64 µm a la base. Cèl·lules apicals 10-20 x
5-11 µm, papil·loses; cèl·lules superiors i mitjanes 11-19 x 8-11 µm, oblongues, quadrades
o arrodonides, amb 1 papil·la a la superfície dorsal; cèl·lules basals 17-27 x 9-11 µm,
oblongues o rectangulars. Fil·lidis rameals 0,3-0,5 x 0,2-0,4 mm, ovats, acuminats,
papil·losos, amb el nervi que arriba fins a 3/4 de la longitud del fil·lidi. Dioica. Fil·lidis
periquecials de fins a 5 mm, lanceolats o ovato-lanceolats, ciliats, amb nervi excurrent.
Les plantes observades a les Balears no presenten esporòfits.
Distribució: L’àrea de l’espècie inclou regions circumpolars, el C i S d’Amèrica i l’E d’Àsia.
A les Balears només es coneix del vessant N de la zona alta del Puig Major (Sáez & al.,
2006a).
Hàbitat: Pradells de la base de penyals, ombrívols i humits orientats al N entre 1.320 i
1.360 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida a una localitat
(EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). Es coneixen 2 rodals de molt escassa superfície (en
conjunt ocupen uns 20 cm2), situats a escassa distància entre ells (a uns 290 m) i la seva
mida poblacional és clarament inferior al llindar establert en el criteri D de la categoria
CR (< 50 exemplars), de fet probablement són menys d’una desena d’exemplars. La
persistència d’un dels rodals és incerta ja que està situat al mig d’una canal vertical per la
que cauen roques i que de vegades és freqüentada per escaladors i muntanyencs, causant
trepig a aquesta espècie.
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica d’aquesta espècie és extremadament
precària. La seva feblesa demogràfica fa que Th. delicatulum estigui exposat a un risc evident
de col·lapse poblacional. Per altra banda, aquesta espècie pateix competència vegetal per
altres molses (Hypnum cupressiforme) i per plantes vasculars (Galium crespianum, Sesleria
insularis, etc.). També és molt important el perill causat per les cabres assilvestrades que
freqüenten molt la zona, especialment els mesos d’estiu, el que suposa una degradació
del seu hàbitat degut al trepig, erosió i la nitrificació. Hem constatat una pèrdua de la
cobertura dels rodals en els darrers anys.
Propostes de conservació: És necessari preservar l’hàbitat a on es troba aquesta espècie.
És convenient realitzar un seguiment dels rodals coneguts i controlar les poblacions de
cabres assilvestrades de la zona culminal del Puig Major i adoptar mesures específiques
de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores i creació de microespais per
afavorir la propagació de l’espècie.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a).
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Timmia bavarica Hessl.
Categoria IUCN: CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Descripció: Molsa acrocàrpica d’1,5-3(4,5) cm, verda o d’un verd fosc, que forma gespes
laxes. Caulidis simples o poc ramificats. Fil·lidis de la part distal dels caulidis 6-8,5(9,5)
mm, erectes o erecto-patents en humit, oblongo-lanceolats, aguts o acuminats, amb
el marge dentat vers el 1/3 superior; transició entre la beina i la làmina brusca; beina
ben diferenciada, de fins a 1/4 de la longitud dels fil·lidis, hialina o groguenca. Nervi
percurrent o que termina unes cèl·lules per baix de l’àpex, d’un bru-groguenc; cèl·lules
ventrals superficials amb 1 papil·la arrodonida prominent; cèl·lules ventrals superficials
i dorsals llises o crenulades. Cèl·lules mitjanes i superiors de la làmina 6,5-9(10,5) x
5,5-9 µm, cara ventral amb 1 papil·la; cèl·lules de la beina 40-90 x 7-12 µm, hialines o
groguenques; cèl·lules de la zona superior de la beina llises en la seva cara dorsal. Autoica.
Seta 18-35 mm, marró. Càpsula d’horitzontal a subpèndula; urna 2-3 mm, oblonga o
subcilíndrica, irregularment plegada. Espores 14-18 µm, finament papil·loses.
Distribució: Espècie difosa per Euràsia, C i S Amèrica i Oceania. A les Balears només es
coneix de la zona alta del vessant N del Puig Major (Mallorca).
Hàbitat: Encletxes de roques i pradells de la base de penyals, en llocs ombrívols i humits
orientats al N entre 1.200 i 1.400 m d’altitud.
Dades poblacionals: La població baleàrica d’aquesta espècie està restringida a una localitat
(EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). La superfície ocupada per l’espècie és de 0,5 m2 i
la mida poblacional és inferior a 50 exemplars d’acord amb delimitació d’individus de
Bergamini & al. (2019).
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica és molt preocupant i s’està
constatant una declinació poblacional al llarg de les darreres dècades, en el sentit que
alguns rodals han desaparegut i altres han vist minvada la seva cobertura. També hem
constatat una disminució en la producció d’esporòfits. L’espècie està exposada a diversos
factors de risc: episodis de sequera, la competència vegetal natural per plantes vasculars
(Arenaria balearica, Sesleria insulars, etc.) i la degradació del seu hàbitat (trepig i la
nitrificació) per l’acció de les cabres assilvestrades que freqüenten molt la zona els mesos
d’estiu. La extrema feblesa demogràfica de la població baleàrica fa que T. bavarica estigui
exposada a un risc evident de col·lapse poblacional.
Propostes de conservació: Convé controlar les poblacions de cabres assilvestrades de la
zona culminal del Puig Major. Per la precària situació dels rodals d’aquesta espècie, convé
adoptar mesures específiques de gestió poblacional: eliminació de plantes competidores i
creació de microespais per la propagació de l’espècie. És convenient realitzar un seguiment
de l’espècie.
Bibliografia: Rosselló (1986); Sáez & al. (2006a).
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Tortula freibergii Dixon & Loeske
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica, verda o verd-grogruenca. Caulidis de 3-5 mm. Fil·lidis
incurvats en sec, erecto-patents en humit, 1,1-2,3(2,9) x 0,5-1,0 mm, de oblongoel·líptics a amplament el·líptics, de vegades lingüiformes; àpex arrodonit, rarament obtús;
marges enters, plans, amb 4-8 fileres de cèl·lules marginals, disposades en 1 capa, que
formen una vora ben diferenciada. Nervi que termina 3-4 cèl·lules per baix de l’àpex, en
ocasions quasi percurrent; secció transversal semicircular, amb 2-3 euricists disposats en
1 capa, 1-3 capes de subestereides dorsals. Cèl·lules superiors i mitjanes dels fil·lidis 12,517,5(20) μm d’amplada, de quadrades a rectangulars, grogues amb KOH, llises o amb
2-4 papil·les poc aparents, simples o bifurcades, les marginals de curtament rectangulars
a linears, de 2,5-7,5 µm d’amplada. Autoica. Seta 14-15 mm. Càpsula 1,5-2,2 mm,
cilíndrica. Perístoma amb dents helicoidalment recargolades, 580-650 μm. Opercle
cònic. Espores 8,8-12,5 µm.
Distribució: Endemisme del W d’Europa i el NW d’África (Cano 2006), que a les Balears
només es coneix de Menorca: Barranc de Sant Antoni de Ruma (Sáez & al., 2006a);
Basses de Corniola (Pericàs & al., 2010) i Barranc d’Algendar (Pericàs & al., 2016). És
una espècie molt rara a la península ibèrica (Cano, 2006).
Hàbitat: Viu en roques més o menys humides en torrents i barrancs, i zones sotmeses a
inundacions temporals, entre 20 i 100 m d’altitud.
Dades poblacionals: Es coneixen 3 subpoblacions que es reparteixen en 3 quadrats UTM
1x1 km (EOO=34 km2; AOO=0,75 km2). No es disposa de dades demogràfiques per al
conjunt de la població, però sí per a la subpoblació de Sant Antoni de Ruma, que ocupava
(de forma discontínua) una superfície d’entre 30 i 50 cm2 (Cano & Sáez, 2012).
Estat de conservació: La situació de la població baleàrica és menys preocupant que quan es va
avaluar la població espanyola en el seu conjunt (Cano & Sáez, 2012), ja que aleshores només
es coneixien dues subpoblacions a Menorca. Sobre la base de les noves dades, no és possible
inferir una declinació poblacional contínua, el que no fa possible aplicar el criteri «B»,
que va ser utilitzat per Cano & Sáez (2012). Les localitats en les que està documentada la
presència de l’espècie es troben en bon estat de conservació general, encara que no es poden
descartar pertorbacions del seu hàbitat degut a obres de captació d’aigua, sobrepastura, etc.
La restricció geogràfica de T. freibergii a les Balears fa que la seva població baleàrica sigui
especialment vulnerable a esdeveniments estocàstics o a pertorbacions antròpiques, el que
justifica la seva atribució a la categoria VU.
Propostes de conservació: No requereix mesures específiques més enllà del manteniment del
seu hàbitat sense pertorbacions antròpiques. Encara que no és una mesura de conservació
pròpiament dita, seria aconsellable prospectar amb detall altres zones que puguin presentar
hàbitat potencial per a aquesta espècie, ja que molt probablement podria trobar-se en altres
localitats, el que permetria disposar de dades més detallades sobre el seu estat de conservació
o fins i tot rebaixar la categoria de risc que ha estat assignada aquí.
Bibliografia: Sáez & al. (2006a); Cano (2006); Cano & Sáez (2012); Pericàs & al. (2010,
2016).
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Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica, verd-grogruenca o d’un verd marró. Caulidis de 2-10 mm.
Fil·lidis recoberts en hèlix o adpresos en sec, erecto-patents en humit, 0,8-1,7 x 0,40,7 mm, d’ovats a ovato-lingüiformes; àpex d’arrodonit a obtús; marges enters, revoluts
des de la base fins a l’àpex, amb 2-3 fileres de cèl·lules marginals, disposades en 1 capa,
papil·loses, sense formar una vora ben diferenciada. Nervi que termina per baix de l’àpex,
rarament excurrent en un mucró; secció transversal semicircular, amb 2-3 euricists
disposats en 1 capa, 3-3 capes de subestereides dorsals. Cèl·lules superiors i mitjanes dels
fil·lidis 5-7,5 x 5-10 μm, quadrades, arrodonides o rectangulars, grogues amb KOH, les
properes al nervi i les marginals amb 2-4 papil·les en general simples, sèssils, les de la
resta de la làmina sovint llises. Autoica. Seta 10-18 mm . Càpsula 1,2-1,6 mm cilíndrica.
Perístoma amb dents helicoidalment recargolades, 250-700 μm. Opercle cònic. Espores
12,5-15 µm.
Distribució: Espècie endèmica del W d’Europa i el NW d’África (Cano, 2006), que a les
Balears només es coneix d’una localitat del W d’Eivissa, a la cala des Torrent (Blockeel &
Crundwell, 1987).
Hàbitat: La població d’Eivissa es troba en sòls secs en una plataforma calcària situada en una
zona cercana al litoral.
Dades poblacionals: Es coneix d’una localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2). D’acord
amb Blockeel & Crundwell (1987) T. revolvens seria una espècie escassa, ja que aquests
autors varen trobar alguns exemplars creixent entre tal·lus de Riccia.
Estat de conservació: Encara que és una espècie que no està associada a un hàbitat
especialment fràgil, la seva aparent raresa a Balears, ja posada de manifest pels descobridors
de la població coneguda, fa que pugui ser considerada una espècie amenaçada a l’arxipèlag.
La localitat a on va ser trobada T. revolvens correspon a una zona subjecta a diverses
pertorbacions de caràcter antròpic. La zona està urbanitzada i amb tota probabilitat
aquesta àrea ha experimentat canvis de sòl des del descobriment de la població a la
dècada dels 80 del segle passat. Tanmateix, és probable que la plataforma calcària propera
al litoral, en la que Blockeel & Crundwell (1987) van documentar la presència de T.
revolvens, no hagi estat afectada per la urbanització. Per altra banda, la freqüentació de
la zona és relativament alta, especialment als mesos de primavera i estiu. Sobre la base
d’aquestes informacions i en absència de dades demogràfiques detallades o d’altres que
permetin constatar o inferir una declinació poblacional contínua, és raonable assignar
aquesta espècie a la categoria VU sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: Afavorir la conservació de la zona costanera a on es va trobar
aquesta espècie, evitant una intensa freqüentació així com la proliferació de plantes
vasculars al·lòctones. Encara que no és una mesura de conservació pròpiament dita, seria
aconsellable prospectar amb detall altres zones que puguin presentar hàbitat potencial
per a aquesta espècie, ja que molt probablement podria trobar-se en altres localitats, el
que permetria disposar de dades més detallades sobre el seu estat de conservació o fins i
tot rebaixar la categoria de risc que ha estat assignada aquí.
Bibliografia: Blockeel & Crundwell (1987).
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Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch & Schimp.
Categoria IUCN: VU D2
Descripció: Molsa acrocàrpica de 4-7(9) mm, que forma gespes en general denses. Fil·lidis
1,5-3 x 0,5-0,7 mm, recargolats quan són secs, patents en humit, els superiors estretament
lanceolats i el inferiors lanceolats; marge plans en la meitat inferior, fortament involuts
a la superior. Nervi 60-80 µm d’amplada a la base, excurrent en un mucró curt, format
per 1 capa d’euricists, 1-2 capes d’estereides ventrals i 2-3 capes d’estereides dorsals.
Cèl·lules mitjanes i superiors 7-8(9) x 9-10(11) µm, quadrades i amb prats primes,
amb 3-4 papil·les simples o bifurcades; cèl·lules basals 10-50 x 9-12 µm, rectangulars,
hialines. Paroica, 1-3 anteridis a l’axil·la de fil·lidis situats per baix dels periquecials,
aquests darrers semblants als superiors, de vegades més estretament lanceolats o subulats.
Seta 3-5 mm. Càpsula 1,8-2,3 mm, el·lipsoidal-ovoide, una mica asimètrica. Perístoma
rudimentari. Opercle 0,6-0,8 mm, subulat-rostrat. Caliptra 1,6-1,9 mm. Espores 16-25
µm, papil·loso-granuloses.
Distribució: Espècie difosa per Euràsia i N Àfrica. A les Balears només es coneix del massís
del Puig Major (Pericàs & Rosselló, 2009).
Hàbitat: Espècie que creix en sòls calcaris orientats al nord, entre 780 i 1.360 m.
Dades poblacionals: La presència a Balears d’aquesta espècie està documentada d’una
localitat (EOO=0,25 km2; AOO=0,25 km2), encara que d’acord amb Pericàs & Rosselló
(2009), existirien en una franja altitudinal relativament ampla (veure l’apartat anterior),
el que fa suposar que, com a mínim, existirien dos rodals d’aquesta espècie.
Estat de conservació: Per tractar-se d’una espècie que viu en un hàbitat no massa fràgil i
que es troba en un gradient altitudinal relativament important (el que permet suposar
que existeix un ampli hàbitat potencial per al seu desenvolupament), no sembla que
la població baleàrica estigui exposada a amenaces destacables. Tanmateix, la seva forta
restricció geogràfica fa aconsellable, en aquest cas, la seva adscripció a la categoria IUCN
de VU sobre la base del criteri D2.
Propostes de conservació: Les mateixes relacionades amb la preservació de l’hàbitat que
han estat proposades per a altres espècies amenaçades i que es troben a la zona alta del
Puig Major, en el sentit de limitar les pertorbacions derivades de l’alta freqüentació de la
zona per cabres assilvestrades. Encara que no és una mesura de conservació pròpiament
dita, seria aconsellable prospectar la zona culminal del Puig Major i altres massisos per
disposar de més dades relatives a la seva distribució i estat de conservació.
Bibliografia: Pericàs & Rosselló (2009).
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Weissia wimmeriana: A: hàbit (caulidi amb fil·lidis a la dreta i càpsula a l’esquerra);
B: fil·lidi; C: càpsula; D: detall del perístoma.

Mapa de distribució.
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Espècies quasi amenaçades (nt)
Hepàtiques
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn.
A les Balears es coneix de 4 localitats del N de Menorca: Ferreries (Casares Gil,
1915), Pla de sa Vinyeta, Ses Fonts Rodones i Bassa de Son Guarners (Pericàs
& al., 2016). Creix en terrenys silicis humits i en basses temporals. Les localitats
en les que està documentada la presència de l’espècie es troben en bon estat de
conservació general. Encara que és una espècie que a les Balears, segons les dades
actuals, té una restricció demogràfica i un baix nombre de localitats que estan per
baix del llindar de la categoria VU segons el criteri D2, no verifica plenament
aquest criteri ja que no hi ha indicis que la població baleàrica en el seu conjunt
sigui especialment vulnerable a esdeveniments estocàstics o a pertorbacions
antròpiques a curt termini, i per tant és avaluada com a NT.
Cephaloziella stellulifera (Taylor ex Spruce) Schiffn.
Espècie documentada de 8 localitats a les Balears: 6 de Menorca (Sáez & al.,
2006a; Pericàs & al., 2010; 2016) i la resta de Mallorca (Pericàs & Rosselló,
2010). Sembla ser una espècie relativament rara, però no hi ha evidències ni
indicis relatius a declinacions o oscil·lacions demogràfiques per al conjunt de la
població baleàrica ni aquesta és vulnerable als efectes de l’activitat humana o a
esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt. Per tant, és avaluada
com a NT, encara que si es troben noves localitats fins i tot podria considerar-se
una espècie LC.
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Clevea spathysii (Lindenb.) Müll. Frib.
A les Balears es coneixen 6 localitats, de les quals 5 corresponen al sector central
de la Serra de Tramuntana (entre Lluc Alcari i Sa Calobra) i una de Formentera
(Rosselló, 1985). La majoria de localitats conegudes corresponen a esquerdes de
roques calcàries, sovint en marjades, en zones d’altitud moderada, entre 0 i 400
m. No hi ha evidències de declinacions poblacionals per al conjunt de la pobació
baleàrica d’aquesta espècie i per altra banda el seu hàbitat no és particularment
fràgil. Per tant, és considera NT d’acord amb el que s’ha argumentat per a
Cephaloziella stellulifera.
Conocephalum conicum (L.) Dumort.
Espècie pròpia de torrents (barrancs càrstics, bàsicament) però que també pot
trobar-se en fonts i que es coneix de prop d’una desena de torrents o localitats
dels sectors central i septentrional de la Serra de Tramuntana de Mallorca, entre
20 i 650 m d’altitud. La primera indicació correspon al Gorg Blau (Casas, 1956a)
i posteriorment s’ha anat ampliant la seva àrea a altres localitats. Encara que és
una espècie que requereix un ambient molt humit per al seu desenvolupament
i certament poden existir algunes pertorbacions antròpiques a nivell local
(captacions d’aigua, descens de barrancs, etc.), el nombre de localitats i el valor
d’AOO (al menys de 40 km2) superarien àmpliament el llindar establert per
a la categoria de VU sobre la base del criteri D2. Per altra banda i deixant de
banda aquesta consideració relativa a la restricció geogràfica, no sembla que es
verifiqui plenament el que estableix aquest subcriteri en relació a que l’espècie
és vulnerable als efectes de l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un
període de temps molt curt, en un futur incert, i, per tant pot canviar a «En Perill
Crític» (CR) i inclús a Extingit (EX). Tanmateix, C. conicum és a les Balears una
espècie relativament rara i associada a un hàbitat fràgil que convé preservar.
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.
Espècie documentada de 7 localitats de Menorca, 5 de les quals han estat
publicades (Knoche, 1921; Rosselló, 1986; Pericàs & al., 2010) i 2 corresponen
a dades inèdites que s’aporten aquí: Es Mercadal, Penya de s’Indi, 150 m, 27-III2004, P. Balaguer (BCB 55486); Ciutadella, Lloc de Son Toni Martí, vora la Bassa
des Mal Lloc, 12-III-2003, P. Balaguer (BCB 56889). En absència d’evidències
relatives a declinacions o oscil·lacions demogràfiques per al conjunt de la població
baleàrica, és avaluada com a NT.
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Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees
Es coneix de 7 localitats principals, dues d’elles de Mallorca: Nus de Sa Corbata
(Cano & al., 2001) i Península de Formentor (Pericàs & al., 2009) i la resta de
Menorca on sembla ser més abundant (Sáez & al., 2006b; Pericàs & al., 2006).
En algunes d’aquestes localitats de Menorca hem comprovat que no és una espècie
particularment escassa (encara que per la seva mida relativament petita por passar
desapercebuda) i les zones a on ha estat observada es troben en bon estat de
conservació en general.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Espècie relativament rara i pròpia d’ambients humits, que ha estat documentada
de 7 localitats a les Balears: una menorquina (Sáez & al., 1998) i la resta repartides
a la Serra de Tramuntana de Mallorca, d’acord amb les dades publicades (Casas
de Puig, 1956a; Blockeel & Crundwell, 1987; Rosselló, 1984) i informacions
inèdites (Tossals Verds, 1.050 m, penyals del vessant N, 31-XII-2005, L.G. Valle
& L. Sáez, L. Sáez, herb. pers.). Les zones a on es troba aquesta espècie solen ser de
difícil accés i estan en bon estat de conservació general. No existeixen evidències
relatives a eventuals declinacions o oscil·lacions demogràfiques extremes per al
conjunt de la població baleàrica. Encara que L. bidentata és una espècie rara a
l’arxipèlag, el conjunt de la població baleàrica no és particularment vulnerable als
efectes de l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps
molt curt.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. subsp. heterophylla
Aquesta espècie ha estat documentada de 7 localitats baleàriques, bàsicament
a la Serra de Tramuntana de Mallorca (Koppe, 1965; Rosselló, 1984) i a
Menorca (Sáez & al., 2006b; Pericàs & al., 2010, 2016), encara que també ha
estat documentada l’existència d’una població isolada a les serres de Llevant de
Mallorca, concretament a un alzinar de Son Servera (Sáez & al., 2006b). Es
tracta d’una espècie rara que pot colonitzar ambients diversos: roques i talussos
humits (calcaris o silicis), escorça de Quercus ilex i troncs de Pinus halepensis en
descomposició, però que no sembla que per al moment pugui ser inclosa en una
categoria de risc.
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Mannia androgyna (L.) A.Evans
A les Balears s’ha documentat la seva presència al sector central de la Serra de
Tramuntana, Comafreda (Sloover, 1967), al torrent de Lluc (Sáez & al., 2020) i
a Menorca, a la zona de Montpalau (Pericàs & al., 2016). Viu en sòls humífers,
en un important gradient altitudinal, entre 50 i 1000 m d’altitud. El nombre de
localitats conegudes actualment permetria incloure aquesta espècie en la categoria
de vulnerable (VU), però no hi ha indicis de declinació demogràfica contínua
ni d’oscil·lacions extremes (el que no permet aplicar el criteri B) ni es verifica
plenament el criteri D2 ja que la població baleàrica no és vulnerable als efectes de
l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt,
en un futur incert, i, per tant pot canviar a «En Perill Crític» i inclús a «Extingit».
És versemblant la seva presència en altres llocs de la Serra de Tramuntana i també
de Menorca, on existeixen les condicions per al seu desenvolupament.
Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & Gottsche
Es tracta d’una espècie protegida per estar inclosa al Listado de Especies en Regimen
de Protección Especial, LESRPE; Ley 42/2007 y Real Decreto 139/2011) de la que
es coneixen 19 localitats a les Balears (Sáez & al., 2019) corresponents a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Es troba en hàbitats diversos, principalment
en torrents i desembocadures de cursos d’aigua, però també es troba en sòls descoberts,
basses temporals (en terreny calcari o silici) i boscos clars, entre 0 i 350 m d’altitud.
Per al moment no hi ha evidències relatives a una declinació poblacional contínua ni
a oscil·lacions demogràfiques extremes per al conjunt de la població baleàrica (encara
que algunes subpoblacions poden haver estat afectades per alteracions antròpiques,
Sáez & al., 2019). Per altra banda no es verifica el criteri D2 de la categoria VU, de
manera que ha estat avaluada com a NT (Sáez & al., 2019).
Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.
Espècie documentada de mitja dotzena localitats a les Balears: una a Mallorca que
correspon a la península de Formentor (Cros & al., 2007) i la resta de Menorca
(Sáez & al., 2006a; Pericàs & al., 2016). Ja que no hi ha indicis ni es poden inferir
declinacions contínues ni oscil·lacions demogràfiques extremes per al conjunt
de la població baleàrica, i considerant que aquesta espècie no és particularment
vulnerable als efectes de l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un
període de temps molt curt, R. beyrichiana no qualifica com a espècie amenaçada,
però és avaluada com a NT.
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Riccia bicarinata Lindb.
A les Balears es coneixen 2 localitats de Menorca: Ciutadella, a l’est de la població
(Montserrat, 1953); Bassa des Mal Lloc de Ciutadella (Sáez & al., 2020) i 1
de Mallorca: Cap de Formentor (Pericàs & al., 2009). En al menys la localitat
de la Bassa des Mal Lloc hem constatat l’existència de diversos rodals d’aquesta
espècie i per tant no seria excessivament rara. No hi ha indicis ni es poden inferir
declinacions contínues ni oscil·lacions demogràfiques extremes per al conjunt de
la població baleàrica. A les Balears R. bicarinata no sempre colonitza ambients
especialment fràgils, i ja que no es verifica el criteri «D2» de la categoria VU (no
és particularment vulnerable als efectes de l’activitat humana o a esdeveniments
fortuits en un període de temps molt curt) és considerada NT.
Riccia ciliata Hoffm.
La taxonomia d’aquesta espècie ha estat poc clara des de fa temps i existeixen
opinions diverses relatives a la seva circunscripció (Schuster, 1992; Jovet-Ast,
2000; Hugonnot, 2010). En els tractaments més recents, basats bàsicament
en l’estudi taxonòmic d’Hugonnot (2010), es consideren com a sinònims de
R. ciliata: Riccia trichocarpa M. Howe i R. canescens Steph. Per altra banda, R.
crinita Tayl. també es considera un sinònim de R. ciliata (Gradstein, 2016). En
aquest context, a les Balears, R. ciliata ha estat citada de 2 localitats de Menorca
(Montserrat, 1953, sub R. ciliata; Pericàs & al., 2016, sub R. crinita) i també es
coneix una tercera localitat menorquina: Ferreries, Turó de s’Ermita (Sáez & al.,
2020). Per altra banda, aquesta espècie ha estat citada també de Mallorca, Marina
de Llucmajor (Sáez & al., 1998, sub R trichocarpa M. Howe). Per tant, en conjunt
es coneixen 4 localitats que corresponen, bàsicament, a pradells terofítics i zones
sotmeses a inundacions temporals, tant en terreny calcari com silici. Amb les
dades disponibles aquesta espècie és avaluada a Balears com a NT, ja que i no hi
ha evidències relatives a declinacions o oscil·lacions demogràfiques per al conjunt
de la població baleàrica ni aquesta és particularment vulnerable als efectes de
l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt,
el que no permet aplicar VU D2.
Riccia crozalsii Levier
Espècie de la que es coneixen 4 localitats a les Balears, a les tres illes principals
de l’arxipèlag. Es troba en sòls, silicis o calcaris descarbonatats, més o menys
descoberts, en bases temporals i dolines, des de prop del nivell del mar fins a 650
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m d’altitud. La seva presència està documentada de Menorca, a la Bassa des Mal
Lloc (Sáez & al., 2006b), d’Eivissa a Cala d’Aubarca (Brugués & al., 2010) i de
Mallorca: Es Castellots, Escorca (Sáez & al., 1999) i també va ser recol·lectada
de la península de Formentor per J.L. Sloover (dades de l’herbari BCB). Aquesta
espècie és avaluada com a NT d’acord amb els mateixos motius exposats per a R.
bicarinata.
Riccia crustata Trab.
A les Balears es troba a Mallorca (Marina de Llucmajor, amb diversos nuclis
poblacionals en aquesta àrea), Eivissa (Cala des Torrent i Cala Albarca) i
Formentera (Es Ca Marí) (Blockeel & Crundwell, 1987; Cros & al., 2007;
Pericàs & Rosselló, 2010; Brugués & al., 2010; L. Sáez, dades inèdites). La
majoria de localitats conegudes corresponen a sòls calcaris descoberts, en zones en
general àrides relativament a prop del litoral, però no exposades a pertorbacions
antròpiques destacables. L’assignació d’aquesta espècie a la categoria NT és basa
en la mateixa argumentació exposada per a R. bicarinata.
Riccia gougetiana Durieu & Mont.
A les Balears es coneixen les següents localitats de Menorca: Penya de s’Indi (Sáez,
2006a); Bassa des Mal Lloc i Ses Salines Noves (Pericàs & al., 2010). Al menys
en la localitat de la Bassa des Mal Lloc hem constatat, en varis anys d’observació,
l’existència de nombrosos rodals d’aquesta espècie i per tant, localment, no seria
localment escassa. Encara que a les Balears R. gougetiana és una espècie rara, no
sempre colonitza ambients especialment fràgils (no totes les localitats corresponen
a basses temporals), i en absència de dades que indiquin eventuals declinacions
poblacionals ni oscil·lacions demogràfiques extremes, no es verifica el criteri «D2»
de la categoria VU (com s’ha exposat en altres casos anterior del gènere Riccia), i
per tant és considerada NT.
Scapania aspera Bernet & M. Bernet
Espècie que a Balears es troba restringida a zones altes de la Serra de Tramuntana
(Nicholson, 1907; Rosselló, 1981; Sáez & al., 2020). Considerant les dades
d’aquests autors anteriors i les nostres pròpies observacions, actualment es
coneixen al voltant d’una dotzena de localitats principals, repartides entre el Puig
de Galatzó i el Puig Tomir, entre 600 i 1.400 m d’altitud. Encara que la seva
restricció geogràfica no és molt forta (es supera el llindar per a VU D2 i no hi
ha dades sòlides que indiquin una declinació poblacional contínua), certament
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alguns nuclis poblacionals marginals (Puig de Galatzó, Puig Roig, Sa Rateta) estan
en condicions subòptimes. En altres casos els episodis de sequera i la proliferació
de cabres assilvestrades, que causen trepig i nitrificació a algunes de les localitats,
poden ser un factor de risc. Per aquests motius S. aspera és avaluada com a NT.
Sphaerocarpos michelii Bellardi
Es coneixen 5 localitats d’aquesta espècie a les Balears, de les que 4 corresponen a
la Serra de Tramuntana (Casas de Puig, 1956a; Sloover, 1967) i una corresponent
a Menorca (Sáez, 2006b). Es troba en diversos ambients: murs artificials molt
humits, desembocadures de torrents i sòls calcaris descoberts, des del nivell
del mar fins a 400 m d’altitud. Ja que no hi ha indicis (ni es poden inferir)
declinacions o oscil·lacions demogràfiques per al conjunt de la població baleàrica,
i considerant que aquesta en el seu conjunt no és particularment vulnerable als
efectes de l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps
molt curt, aquesta espècie és avaluada com a NT.

Molses
Acaulon mediterraneum Limpr.
Espècie documentada de 4 localitats, a les illes de Mallorca: Puig d’en Galileu i
Formentor (Pericàs & Rosselló 2009; Pericàs & al., 2009) i Menorca: Bassa des cap
Negre i Alputzer Nou. Aquestes localitats estan repartides al llarg d’un gradient
altitudinal important, des de prop del nivell del mar fins a 1.000 m d’altitud. No
hi ha indicis (ni es pot inferir) una declinació poblacional contínua ni oscil·lacions
demogràfiques extremes per al conjunt de la població baleàrica. Per altra banda,
a les Balears A. mediterraneum no colonitza ambients particularment fràgils, i ja
que no es verifica el criteri «D2» de la categoria VU (no és vulnerable als efectes de
l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt)
és considerada NT.
Alleniella besseri (Lobarz.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt
Espècie que es coneix de 5 localitats del sector central i meridional de la Serra de
Tramuntana: zona alta del Puig Major (Sáez & al., 2002), Puig Tomir, Serra de Na
Plana, Torrent des Gorg Blau i Puig de S’Esclop (Sáez & al., 2020). Creix en roques
calcàries compactes molt ombrívoles, generalment en cavitats nivocàrstiques,
encara que ocasionalment és epífita sobre Phillyrea latifolia. Les localitats d’A.
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besseri es troben en una franja altitudinal ampla, entre 450 i 1.360 m d’altitud.
Totes les subpoblacions es troben en àrees de molt difícil accés, essent per tant,
les pertorbacions antròpiques molt escasses. Tot i la seva restricció geogràfica,
no es verifica el criteri VU D2 ja que les subpoblacions no són especialment
vulnerables a amenaces antròpiques ni a esdeveniments catastròfics, al menys a
curt termini, com per canviar a En Perill Crític i inclús a Extingit. Tanmateix les
dades disponibles indiquen que s’ajusta bé a la categoria NT.
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt
A les Balears ha estat documentada la seva presència en alguns massisos de la serra
de Tramuntana de Mallorca, en el seu sector central i septentrional: Puig Major,
Puig de Tossals i Puig Tomir (Rosselló, 1986; Sáez & al., 1998, 2006a). Més
recentment hem descobert noves subpoblacions que amplien la seva distribució
vers el sector meridional de la serralada: Puig de Galatzó, Puig de S’Esclop, Puig
des Teix, Serra d’Alfàbia (Sáez & al., 2020). Alleniella complanata creix en roques
més o menys humides i en general ombrívoles, principalment en penyals orientats
al N, però també dins de cavitats nivocàrstiques, entre 800 i 1.400 m d’altitud.
Encara que és una espècie escassa al territori, i que probablement es trobaria en
condicions per baix del seu òptim, la situació de la població baleàrica no és per
al moment especialment greu, si es compara amb altres espècies de briòfits rars
restringits a les zones més elevades d’alguns massissos de l’arxipèlag. Es desconeix
si es produeix una declinació poblacional per pèrdua d’hàbitat o per competència
amb plantes (vasculars o altres briòfits) autòctones. Tot i la seva restrició geogràfica
i relativament escàs hàbitat potencial, no hi ha indicis, ni es pot inferir a curt
termini, una declinació contínua per al conjunt de la població baleàrica, i ja que
no verifica plenament el criteri D2 de la categoria de VU, aquesta espècie és
avaluada com a NT.
Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt.
Espècie documentada de 10 localitats de Balears (8 de Menorca i 2 de Mallorca)
i que viu en sòls en general descoberts i temporalment humits. A Menorca es
coneix de zones corresponents a basses temporals o terrenys silicis humits (Casas
& Brugués, 1983; Sáez & al., 2006b; Pericàs & al., 2010) i a Mallorca s’ha citat de
sòls pobres en carbonats a la serra de Tramuntana (península de Formentor i Puig
den Galileu), entre 160 i 1100 m d’altitud (Pericàs & Rosselló, 2010). En absència
d’evidències o indicis que permetin inferir una declinació poblacional contínua, ni
l’existència de factors de risc que facin la població baleàrica especialment vulnerable
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en el seu conjunt, a curt termini, no és possible la seva assignació a una categoria
de risc. No obstant, per la seva relativa restricció geogràfica es considera NT, encara
que podria ser adscrita a LC si es troben noves localitats el que sembla probable.
Bartramia aprica Müll. Hal.
Espècie coneguda de 9 localitats, 3 corresponents a Menorca: Binillautí
(Rodríguez, 1904, S’Ermita (Pericàs & al., 2016) i entre Rafal Roig i Granada de
Dalt (L. Sáez, dades inèdites) i la resta localitzades al sector central i septentrional
de la Serra de Tramunana de Mallorca: Gorg Blau (Bolòs & Molinier, 1958);
Son Massip, Lluc, Cosconar i Mortitx (Rosselló, 1984). Les subpoblacions es
troben en terreny silici o en zones calcàries descarbonatades, entre 140 i 650
m, en general en zones ben conservades i on les pertorbacions antròpiques són
escasses, però la seva raresa l’apropa a la categoria de VU D2.
Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.
Està documentada la presència d’aquesta espècie a 7 localitats de Menorca (Cros,
2001; Sáez & al., 2002, 2006a; Pericàs & al., 2010 i dades inèdites) on creix en
terrenys silicis. Encara que sembla ser una espècie rara, és avaluada com a NT ja
que no hi ha indicis (ni es pot inferir) una declinació poblacional contínua per
al conjunt de la població baleàrica ni tampoc és particularment vulnerable als
efectes de l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps
molt curt.
Campylopus pilifer Brid.
Es coneixen 5 subpoblacions d’aquesta espècie silicícola a Menorca (Sáez & al.,
1998; Pericàs & al., 2010 i dades inèdites). Les poblacions es troben en zones ben
conservades. Encara que la seva raresa fa que sigui propera a qualificar per a VU
D2, no són previsibles pertorbacions antròpiques ni esdeveniments estocàstics que
puguin fer especialment vulnerable la població baleàrica a curt o mitjà termini, i
per tant és avaluada com a NT.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. purpureus
Espècie coneguda de les següents localitats del sector central de la Serra de
Tramuntana de Mallorca: Cúber vers l’Ofre i Puig d’en Galileu (Pericàs &
Rosselló, 2009) i Coma de Son Torrella (Sáez & al., 2020). Es troba en hàbitats
diversos: roques calcàries i humides en bosc de Pinus halepensis i en sòls pobres
en carbonats baix Ampelodesmos mauritanicus i també en zones de sòl exposat,
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entre 840 i 1.000 m d’altitud. Encara que per la restricció geogràfica C. purpureus
podria ser inclosa en la categoria VU, els hàbitats d’on s’ha documentat aquesta
espècie no semblen ser especialment fràgils i no són previsibles a curt o mitjà
termini pertorbacions antròpiques ni esdeveniments estocàstics que puguin
afectar al conjunt de la població baleàrica, de manera que no verifica el criteri D2
de la categoria VU i per tant aquesta espècie és avaluada com NT.
Dicranum scoparium Hedw.
Espècie documentada dels principals massissos de la Serra de Tramuntana de
Mallorca. Creix, sovint, baix Hypericum balearicum, però també es troba a la base
de penyals ombrívols o en generalment vessants orientats al nord, al sòl o entre
roques, entre 800 i 1.400 m d’altitud. Rosselló (1986) aporta diverses localitats
del sector central de la Serra de Tramuntana (Puig Major, Serra des Teixos, Puig
Tomir i Puig Roig), i nosaltres, en prospeccions més recents, hem ampliat la seva
àrea vers el sector meridional de la serralada: Puig de Galatzó, Serra d’Alfàbia, Es
Teixot, i també s’ha trobat al Penyal de Migdia, Tossals Verds i Puig de Massanella
(Sáez & al., 2020). Per al moment es coneixen 10 localitats. Les dades disponibles
no indiquen ni permeten inferir a curt termini una declinació contínua de la
població baleàrica de l’espècie, el que no permet aplicar els criteris IUCN (2012)
B i C. Per altra banda, el nombre de localitats i el valor d’AOO superen el llindar
de VU D2. Tanmateix, algunes subpoblacions es troben en condicions poc
favorables per al seu òptim desenvolupament, i els episodis de sequera i el fort
increment de les poblacions de cabres assilvestrades, que determinen degradació
seu hàbitat (erosió, trepig, nitrificació, etc.), poden posar en perill la continuïtat
d’algunes subpoblacions. Considerant tots aquests aspectes D. scoparium és
qualificat com a NT per ser propera a verificar VU D2.
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
A les Balears està documentada la seva presència en els massissos més alts de
la Serra de Tramuntana de Mallorca: Puig Major, Puig de Massanella, Serra
des Teixos i Tossals Verds (Sáez & al., 2020). Una citació poc concreta dels
voltants de Sóller deguda a Hermann (1913) podria correspondre a alguna de
les muntanyes abans indicades. Viu a la base de penyals, però també encletxes i
replans de roques, en llocs humits i ombrívols, en general orientats al N, entre
1.000 i 1.400 m d’altitud. D’acord amb les dades actuals es coneixen 7 quadrats
UTM 500x500 m amb presència confirmada de D. capillaceum, corresponents a
7 quadrats UTM 1x1 km. Hem constatat l’existència de l’espècie al vessant N del
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Puig de Massanella en dos petits rodals en penyals baix el cim i a la canal de sa
Neu. És versemblant que aquesta darrera zona correspongui a la localitat aportada
per Rosselló (1986) qui indica la coordenada UTM «DE90» [ha de correspondre
a 31SDE80] a l’altitud de 1.250 m. Al massís de Tossals D. capillaceum és escàs,
nosaltres hem trobat dos petits rodals (c. 10 cm2) al penyal del vessant N. També
és una espècie escasa al vesant N de la Serra des Teixos, per contra, al vessant N del
Puig Major hem observat nombrosos (una vintena) rodals dispersos, sempre de
poca superfície (desenes de cm2) en els penyals orientats al N del marge dret de la
Coma Fosca, essent més escassa al vessant N del Penyal de Migdia. Tant al Puig de
Massanella com al del Puig Major es coneixen exemplars amb esporòfits, però no
a les altres localitats. Totes les subpoblacions, es troben en zones ben conservades,
encara que localment les cabres assilvestrades poden causar pertorbacions (trepig,
nitrificació, alteració de l’hàbitat). Tanmateix, és necessari disposar de més dades
per confirmar l’existència d’una declinació poblacional contínua en el conjunt
de la població, i per aquest motiu no hem aplicat el criteri «B» de les categories
IUCN (2012). El nombre de localitats conegudes supera per poc el llindar del
criteri D2 però el valor d’AOO (1,75 km2) permetria incloure aquesta espècie
en la categoria de vulnerable (VU), però no es verifica plenament el criteri D2
ja que la població baleàrica no és vulnerable als efectes de l’activitat humana o a
esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt o en un futur incert, i,
per tant pot canviar a En Perill Crític i inclús a Extingit.
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.
Espècie de la que es coneixen 7 localitats a Menorca: Enclusa (Montserrat,
1953), Ferreries (Casas & Brugués), Binisarmenya (Casas & al., 1996), Son
Guarners (Sáez & al., 2006a), Pla de sa Vinyeta, planes de Son Arro i Muntanya
Mala (Pericàs & al., 2010). L’hàbitat d’aquesta espècie correspon a zones de sòl
descobert silici, de vegades exposat a inundacions temporals. Encara que és molt
probable que el nombre de localitats sigui més alt, per al moment es manté com a
NT per la seva relativa raresa al territori i ja que algunes subpoblacions es troben
en ambients relativament fràgils.
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay
Espècie que viu, en general, en zones de sòl descobert temporalment humit, de
la que està documentada la seva presència en 7 localitats a les illes principals de
les Gimnèsies: Mallorca, Sa Calobra (Vives, 1976a); torrent de Garonda (Cano
& al., 2001), Cabrera (Vives, 1976b) i Menorca: Bassa de Santa Teresa, Castellet
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de Sanitja, Biniatrum, Binimel·là (Pericàs & al., 2010, 2016). En absència
d’evidències o indicis qu permetin inferor una declinació poblacional contínua,
ni l’existència de factors de risc que facin la població baleàrica especialment
vulnerable en el seu conjunt, a curt termini, no és possible la seva assignació a
una categoria de risc. No obstant, per la seva relativa restricció geogràfica i per les
característiques del seu hàbitat, es considera quasi amenaçada.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
A les Balears només es coneix del sector central de la Serra de Tramuntana, a on
es troben les següents subpoblacions, Son Torrella (Blockeel & Crundwell, 1987),
entre el Pla de Cúber i L’Ofre (Pericàs & al., 2009) i Coma Fosca, Puig Major
(Sáez & al., 2020). Les localitats conegudes corresponen a sòls humits i ombrívols,
de vegades a la base de blocs rocosos, en boscos de Quercus ilex i Pinus halepensis,
i a entre 840 i 1.280 m d’altitud. Encara que les dades actuals suggereixen que és
una espècie rara, les localitats conegudes es troben en zones ben conservades i no
es pot inferir una pèrdua d’hàbitat potencial ni declinacions poblacionals. Encara
que el baix nombre de localitats i el valor d’AOO (0,75 km2) podria fa que aquesta
espècie sigui susceptible de ser inclosa dins la categoria VU, sobre la base del criteri
D2, aquest darrer no se verifica plenamnet com s’ha explicat en el cas de Distichium
capillaceum. Tanmateix, Eurhynchium striatum es considera quasi amenaçada.
Flexitrichum flexicaule (Schwägr.) Ignatov & Fedosov
Es coneixen 6 localitats d’aquesta espècie, que corresponen al sector central de
la Serra de Tramuntana: Sóller [sense localitat concreta] (Hermann, 1913) Puig
Major, Massanella i Tomir (Rosselló, 1985) i nosaltres (L. Sáez, dades inèdites)
l’hem observada a la Serra des Teixos, al Clot de la Neu de Tossals i al vessant N del
Puig Major. Aquesta espècie ocupa uns hàbitats amb unes característiques molt
semblants als de Distichium capillaceum i estaria exposats als mateixos factors de
risc, presentant una problemàtica de conservació molt semblant. També, sobre la
base dels arguments exposats per a D. capillaceum, es considera una espècie NT.
Gigaspermum mouretii Corb.
Les dades disponibles indiquen que aquesta espècie es trobaria a la zona de la
Marina de Llucmajor (Mallorca) i al cap de Barbaria (Formentera), on colonitza
sòls esquelètics i litosòls pobres en carbonats (Rita & Rosselló, 1989), en zones
descobertes. Estan documentades un mínim de 6 localitats, ja que Rita & Rosselló
(1989) aporten altres tants quadrats de 5x5 km. Aquests darrers autors ja posen
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de manifest que per ser una espècie poc conspícua i procliu a ser confosa amb
altres briòfits, la seva distribució real pot ser més àmplia. D’acord amb les dades
disponibles, no és possible la seva assignació a una categoria de risc ja que encara
que és una espècie relativament rara a les Balears, no hi ha indicis, ni es pot inferir,
una declinació poblacional contínua del conjunt de la població baleàrica i no són
previsibles a curt o mitjà termini pertorbacions antròpiques ni esdeveniments
estocàstics que puguin afectar al conjunt de la població baleàrica. Tanmateix, G.
mouretii és qualificat com a NT per ser propera a verificar VU D2.
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
A les Balears només es coneix de les següents localitats de Menorca: S’Enclusa
(Sáez & al., 2006b), Bassa des Mal Lloc (Pericàs & al., 2016) i Castell de Santa
Àgueda (Sáez, dades inèdites). Creix en roques silícies més o menys compactes
en zones exposades, entre 110 i 275 m. Grimmia laevigata s’ha citat en roques
orientades al N com també de l’entorn de basses temporals. L’espècie es coneix
de 4 quadrats UTM de 500x500 m (2 dels quals a s’Enclusa) i repartits en 3
quadrats d’1x1 km. No es disposa d’informació sobre la mida poblacional de les
subpoblacions, però en al menys una localitat (S’Enclusa) es coneix la presència
de diversos rodals (L. Sáez, dades inèdites). És tracta d’una espècie pròpia d’un
ambient poc fràgil des del punt de vista ecològic i que és capaç de sobreviure a
intenses condicions de sequera (Alpert & Oliver, 2002). Encara que la restricció
geogràfica d’aquesta espècie a les Balears podria fer possible la seva adscripció a
una categoria de risc, no sembla que es pugui verificar plenament el criteri D2 de
la categoria IUCN de VU, i per tant es considera NT.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Espècie que ha estat indicada de les següents localitats de la Serra de Tramuntana
de Mallorca: Barranc de Biniaraix (Koppe, 1965); Coll de Sa Batalla (Cano
& al., 2001); Puig Tomir i Puig d’en Galileu (Pericàs & Rosselló, 2009).
Aquestes localitats, situades entre 500 i 1.000 m d’altitud, corresponen a fonts,
torrents i llocs rocosos que regalimen aigues carregades de carbonat càlcic. En
aquests ambients Hymenostylium recurvirostrum sovint conviu amb Eucladium
verticillatum. Certament el nombre de localitats i el valor d’AOO estarien per
baix del llindar establert per a la categoria de VU sobre la base del criteri D2,
però tot i la restricció geogràfica, no sembla que es verifiqui plenament el que
estableix aquest subcriteri en relació a que l’espècie és vulnerable als efectes de
l’activitat humana o a esdeveniments fortuits en un període de temps molt curt,
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en un futur incert, i, per tant pot canviar a «En Perill Crític» i inclús a «Extingit»
en un període de temps molt curt. És molt probable que una cerca més o menys
detallada d’ambients aptes per a Hymenostylium recurvirostrum posi de manifest
que és present a un nombre relativament important de localitats.
Imbribryum alpinum (Huds. ex With.) N. Pedersen
Estan documentades 6 localitats que corresponen al sector central de la Serra de
Tramuntana, Clot d’Albarca (Rosselló, 1985) i Barranc de Sóller Crundwell, 1987)
i a 4 localitats de Menorca: Binisarmenya (Sáez & al., 2002), Barranc de Sant Antoni
de Ruma (Sáez & al., 2006b), Bassa des Mal Lloc i Pla de sa Vinyeta (Pericàs & al.,
2010). És una espècie que creix en terreny silici humit (encara que a una localitat
mallorquina hauria estat trobada en substrat calcari) entre 50 i 340 m d’altitud i
en ambients relativament fràgils. Particularment les subpoblacions mallorquines,
especialment la situada al Clot d’Albarca, pot ser afectada per pertorbacions
antròpiques (canvis en l’ús del sòl, roturacions del terreny, etc.). Per contra, les
subpoblacions menorquines no semblen estar exposades a amenaces destacables.
Lewinskya acuminata (H.Philib.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Espècie generalment epífita, encara que de vegades pot ser saxícola, que ha estat
documentada de 5 localitats de la Serra de Tramuntana de Mallorca: Sóller,
túnel del Puig Major, Coll de Sa Batalla i a la zona de L’Ofre-Cúber (Cano &
al., 2001; Sáez & al., 2006b; Pericàs & al., 2009). Les localitats conegudes es
troben entre 120 i 840 m d’altitud, i corresponen a troncs de Quercus ilex i Pinus
halepensis. Segons Lo Guidice & al. (2000) és una espècie moderadament xeròfila
i termòfila, a diferència d’altres espècies més rares i amenaçades del mateix gènere
que requereixen ambients més humits. Considerant les dades disponibles, en
especial a la seva raresa, aquesta espècie és avaluada com a «NT», però és probable
que en cas que es trobi en més localitats pugui ser qualificada com a «LC».
Orthotrichum philibertii Venturi
Espècie generalment epífita, encara que pot colonizar, ocasionalment, altres tipus
de substrats. La seva presència ha estat documentada de 6 localitats: Coll de Sóller
i Puig de Massanella (Mazimpaka & al., 1999); vessant SW del Puig Major, Gorg
Blau, carretera entre Escorca i Gorg Blau i al Coll de Sa Batalla (Cano & al.,
2001). Les seves subpoblacions es troben entre 450 i 800 m d’altitud, i segons
Lo Guidice & al. (2000) és una espècie termòfila i xeròfila, a diferència d’altres
espècies més rares i amenaçades del mateix gènere que requereixen ambients
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més humits. Considerant les dades disponibles, aquesta espècie és avaluada com
a «NT», però és probable que en cas que es trobi en més localitats pugui ser
qualificada com a «LC».
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.
Espècie documentada de 5 localitats del sector central de la Serra de Tramuntana:
Son Massip (Koppe, 1965); Puig Tomir i Puig d’en Galileu (Pericàs & Rosselló,
2009); Fornalutx (Fuertes, 2010b) i Tossals Verds (Sáez & al., 2020). Creix en
diversos hàbitats: al sòl, en boscos de Quercus ilex, en matollars de Hypericum
balearicum, en formacions d’Ampelodesmos mauretanicus o prop de cursos d’aigua,
entre 600 i 1.080 m d’altitud.
Pleuridium acuminatum Lindb.
Les seves localitats d’aquesta espècie es troben, amb les dades disponibles, al
sector central de la Serra de Tramuntana, Puig Roig (Rosselló, 1984); El Nus
de sa Corbata (Cano & al., 2001); Puig d’en Galileu [2 quadrats UTM 1x1
km diferents], entre Cúber i L’Ofre (Pericàs & Rosselló, 2009) i a una localitat
menorquina Alputzer Nou (Pericàs & al., 2016). Aquesta espècie colonitza
diversos ambients, en terreny silicis o descarbonatats, talusos triàsics, sòls en
formacions d’Ampelodesmos mauretanicus o prop de cursos d’aigua, entre c. 50 i
1.000 m d’altitud. En absència d’indicis o d’inferències de declinació poblacional,
aquesta espècie és avaluada com a NT.
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay
Espècie que a les Balears viu en sòls humits, torrents, i basses temporals, entre 40
i 920 m d’altitud. Està documentada la seva presència a un total de 7 localitats,
a les illes de Mallorca i Menorca. Tres subpoblacions es troben a la Serra de
Tramuntana de Mallorca: Torrent de Mortitx (Rosselló, 1987); entre Cúber i Gorg
Blau (Pericàs & Rosselló, 2010) i Puig Major, a la font de S’Escudella (L. Sáez,
dades no publicades) i una corresponent a les Serres de Llevant, concretament
està situada a la desembocadura del torrent de Canyamel (Koppe, 1965). Les
subpoblacions menorquines corresponen totes a basses temporals: Bassa Plana de
Binissarmenya, Bassa des Mal Lloc i Bassa de Biniguardó (Pericàs & al., 2016).
Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra
Aquesta espècie epífita es coneix de 4 localitats del sector central de la Serra de
Tramuntana (d’on ha estat citada com a Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor):
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Puig de Massanella (Blockeel & Crundwell, 1987); al vessant SW del Puig Major
(Cano & al., 2001), L’Ofre (Pericàs & al., 2009) i a la zona alta del vessant N
del Puig Major (Pericàs, 2008), especialment en els penyals del marge dret de
la Coma Fosca (L. Sáez, dades inèdites). Creix sobre diverses espècies arbòries
(Pinus halepensis, Quercus ilex, Sorbus aria) i també d’alguna arbustiva (Santolina
magonica) i les seves subpoblacions es troben en una franja altitudinal relativament
ampla, entre 800 i 1.350 m d’altitud.
Schistidium brunnescens Limpr. subsp. brunnescens
A les Balears només es coneix del sector central de la Serra de Tramuntana: Gorg
Blau (Blom, 1996; Casas, 2001), Puig Major (Pericàs & al., 2010) i Serra ds Teixos
(L. Sáez, dades inèdites). Es troba tant en roques calcàries compactes en zones
culminals com en roques situades a prop de cursos d’aigua, entre c. 600 i 1.360
m d’altitud. Encara que és una espècie aparentment rara, per les característiques
del seu hàbitat i per trobar-se en un gradient altitudinal relativament important
(el que permet suposar que existeix un ampli hàbitat potencial per al seu
desenvolupament), no sembla que la població baleàrica estigui exposada a
amenaces que puguin verficar l’assoliment del criteri D2 de la categoria IUCN
(2012) «VU».
Scorpiurium deflexifolium (Solms) M.Fleisch. & Loeske
Es coneixen un total de 5 localitats d’aquesta espècie, repartides per Mallorca
i Menorca. Nicholson (1907, sub Eurhynchium circinatum var. deflexifolium
(Solms) Husn.) va trobar aquesta espècie al torrent de Soller, i posteriorment
Koppe (1965) va ampliar la seva distribució mallorquina a diverses localitats més:
Soller, torrent, 450 m; base de la cara N del Puig Tomir, 650 m i Pollensa. A
Menorca es coneix de Ferreries, Barranc de Sant Antoni de Ruma, a 100 m, on es
troba, escassa, en roques silícies (Sáez, 2006b).
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton
Espècie coneguda de 5 localitats corresponents a Menorca: Sant Antoni de Ruma
(Sáez & al., 2006b), Sa Muntanya Mala (Pericàs & al., 2010) i S’Enclusa (Pericàs
& al., 2016) i a la Serra de Tramunana de Mallorca: torrent de Coa Negra (Rosselló,
1987) i Cúber vers l’Ofre (Pericàs & al., 2009). Les subpoblacions es troben en
un interval altitudinal relativament important (100-840 m) i corresponen, en
general, a zones ben conservades i en les quals les pertorbacions antròpiques són
escasses.
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Espècies insuficientment conegudes (DD)
Hepàtiques
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.
Koppe (1965) va citar aquesta espècie de diverses localitats de la serra de Tramuntana
(Puig Tomir, Ternelles i Cala Sant Vicenç) i Rosselló (1987) la va trobar al bosc de
Son Massip, Escorca. No es disposen de dades recents d’aquesta espècie a Balears
i, per altra banda, tots els testimonis d’herbari de Koppe que han pogut ser revisats
(Tomir i Ternelles) corresponen a una altra espècie: Cololejeunea rossettiana. És
necessari realitzar prospeccions de camp per determinar la presència de C. calcarea
a certes localitats i establir la distribució i el seu estat de conservació a les Balears.
Frullania riparia Hampe ex Lehm.
Espècie que a les Balears només ha estat documentada per Sáez & al. (2006a)
de les següents localitats: Talaia Moreia (Mallorca), a 370 m d’altitud i Llinàritx
(Menorca), 50 m. Les localitats conegudes corresponen a roques calcàries
ombrívoles. Frullania riparia és morfològicament semblant a F. dilatata (una
espècie molt comuna a les Balears) i per tant podria haver estat confosa amb
aquesta espècie. De fet Sáez & al. (2006a) ja consideren que F. riparia pot tenir
una més ampla distribució a les Balears.
Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb.
Espècie que només ha estat documentada de les següents localitats a les Balears:
Cap de Berberia, Formentera (Sáez & al., 2006a) i Es Broll de Buscatell, Eivissa
(Brugués & al., 2010). Viu en hàbitats descoberts, amb certa humitat, al menys
de forma temporal. Per altra banda, també alguna mostra procedent de Mallorca
i recol·lectada per C. Casas (voltants de Palma) podria correspondre a aquesta
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espècie, i per tant la seva distribució baleàrica seria més extensa, per les condions
de la mostra no permeten una identificació inequívoca. Fossombronia wondraczekii
és morfològicament semblant a F. caespitiformis subsp. caespitiformis, una espècie
molt comuna a totes les Balears, i per tant podria haver estat confosa amb aquesta
espècie. Seria necessari realitzar prospeccions de camp per establir amb detall la
distribució i l’abundància relativa de F. wondraczekii a les Balears.
Riccia glauca L.
La informació sobre aquesta espècie a les Balears és precària. Únicament s’ha
documentat la seva presència del Port de Pollensa (Koppe, 1965) sense indicació
del lloc més o menys extacte, i a on aparentment seria escassa. És necessari realitzar
prospeccions de camp per determinar la presència d’aquesta espècie i establir la
distribució i el seu estat de conservació a les Balears.
Riella mediterranea Segarra, Puche, Sabovljević, Infante & Heras
Espècie que viu en basses temporals (de vegades en aigües una mica salobres a la
regió mediterrània: Península Ibèrica, Illes Balears, Malta i Israel. Segons Segarra &
al. (2014) s’hauria confós amb R. helicophylla, espècie que va ser citada per Rosselló
(1986) i posteriorment per altres autors. És probable que gran part d’aquesta
confusió sigui deguda a una mala interpretació dels caràcters gametofítics, ja que
el tal·lus de R. mediterranea és generalment helicoïdal i les plantes femenines tenen
involucres acuminats com a R. helicophylla, però no obstant això, els involucres
femenins alats descartarien que corresponguin a aquesta darrera espècie.
En el cas que les citacions de R. helicophylla de les Balears (Rosselló, 1986; Sáez &
al., 1998; Pericàs & al., 2010) corresponguin a R. mediterranea (excepte la deguda a
Cros (1982 que correspon a R. echinata) R. mediterranea (també citada per Segarra
& al., 2014) es trobaria en, al menys, 7 localitats (6 de Menorca i 1 de Mallorca), el
que en absència de dades relatives a declinació poblacional fa dificil avaluar-la com
a espècie amenaçada, però sí seria, al menys una espècie quasi amenaçada (NT).
Tanmateix, ja que hi hagut altres casos de confusions en relació a la identitat positiva
de les espècies del gènere, preferim incloure aquesta espècie en la categoria «DD».
Sphaerocarpos europaeus Lorb.
Espècie citada (com Sphaerocarpos texanus Austin) de les següents localitats a
les Balears: Clot d’Albarca, Mallorca (Rosselló, 1987) i Alaior, Barranc de sa
Torre Vella, Menorca (Sáez & al., 2006b). Sobre la base de les escasses localitats
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documentades, podria ser considerada una espècie potencialment amenaçada,
però tenint present que a les Balears ha estat trobada en hàbitats no gaire fràgils
des del punt de vista ecològic (alguna localitat correspon a zones conreades) i
que alguns autors consideren que es una espècie de caràcter nitròfil o bé pròpia
de zones sotmeses a pertorbacions antròpiques (Varo & al., 1992; Polizzi & Lo
Giudice, 2002; Kürschner & al., 2007; Gradstein, 2016), sembla convenient
esperar a disposar de més dades de camp relatives a l’estat de conservació de la
població baleàrica.

Molses
Aschisma carniolicum (F.Weber & D.Mohr) Lindb.
Espècie només documentada d’una localitat de la serra de Tramuntana de
Mallorca: El Nus de sa Corbata, 725 m (Cano & al., 2001). Va ser trobada en
una formació oberta d’Ampelodesmos mauretanicus en terreny descalcificat. No es
disposa de dades relatives a l’estat de conservació de la població coneguda, encara
que, probablement, no estigui exposada a amenaces destacables. Per altra banda,
l’hàbitat potencial per a aquesta espècie és molt ampli no només a Mallorca, sinó
també en altres illes de l’arxipèlag, i, per altra banda, A. carniolicum una espècie
que pot passar fàcilment desapercebuda.
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra
A les Balears es troba al sector central de la Serra de Tramuntana de Mallorca:
Puig Major i Puig de Massanella (Rosselló, 1981), on es troba en alzinars i llocs
rocosos en terreny sec. Encara que per la seva aparent restricció geogràfica es
podria considerar la seva adscripció a la categoria VU sobre la base del criteri
D2, les dades disponibles no permeten confirmar la vulnerabilitat de la població
baleàrica davant pertorbacions antròpiques o d’esdeveniments estocàstics a curt
termini, tal i com estable aquest criteri. És necessari, per tant, disposar de més
informació de camp més detallada per confirmar si es tracta d’una espècie que
pugui ser considerada com a amenaçada o no.
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn.
La informació sobre la presència d’aquesta espècie a les Balears (va ser citada de
Mallorca) és escassa i antiga. Casares Gil (1915) recull la presència de C. riparius
de les proximitats de Palma, sobre la base d’una observació personal pròpia.
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Per altra banda, Koppe (1965) va indicar aquesta espècie de Cala Sant Vicenç
(Pollensa) on creixia juntament amb Leptodyctium riparium. De fet no ha estat
possible confirmar la seva presència a cap de les dues zones de Mallorca, d’on
procedeixen les citacions.
Didymodon nicholsonii Culm.
Les localitats conegudes d’aquesta espècie a les Balears corresponen al sector central
de la Serra de Tramuntana: Lluc i Sa Calobra (Sáez & al., 2002). La citació d’aquesta
espècie d’Escorca deguda a Jiménez & al. (2003) es basa en el mateix material
recol·lectat a sa Calobra prèviament citat per Sáez & al. (2002). Les localitats
conegudes corresponen a recol·leccions realitzades a mitjans i finals del segle passat
(anys 1965 i 1994). Resta per determinar amb detall la seva distribució a l’arxipèlag,
però probablement no seria una espècie amenaçada.
Ditrichum subulatum Hampe
La informació sobre aquesta espècie a Balears és confusa i escassa. Ditrichum
subulatum ha estat documentat de Menorca (Montserrat, 1953; Puche, 2013b),
però no es disposa de dades recents sobre el seu estat de conservació. Existeix
material d’herbari recol·lectat per P. Montserrat a l’any 1951 i que confirmaria
la seva presència a Menorca (Binillautí de Dalt, BCB 15866). Per altra banda
aquesta espècie també ha estat citada recentment de Mallorca, però sense indicació
de localitat concreta, sobre la base de materials herbari, d’acord amb la revisió de
Puche (2013), però actualment es desconeix sobre quines dades concretes es va
documentar la presència d’aquesta espècie a Mallorca.
Entosthodon pulchellus (H.Philib.) Brugués
Únicament es coneixen les següents localitats d’aquesta espècie a Balears: Fornalutx,
Mallorca (Cano & al., 2001) i Bassa d’Algaiarens, Menorca (Pericàs & al., 2010). La
població de Menorca, de la que no es disposen de dades poblacionals ni relatives a
l’estat de conservació, podria considerar-se potencialment vulnerable per la relativa
fragilitat del seu hàbitat, però el fet que a Mallorca aquesta espècie creixi en un mur
artificial fa plantejar dubtes sobre la seva consideració com a element amenaçat al
conjunt de l’arxipèlag.
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm
Espècie només documentada de les següents localitats del NE de Mallorca:
Alcúdia, al teatre romà (Sloover, 1967) i a l’entrada i a l’interior de la Cova d’Artà
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en el darrer cas prop de les fonts de llum (Vives, 1976a). Els dos autors reporten
aquest tàxons com a Fissidens pusillus var. tenuifolius. Les localitats de les que s’ha
documentat aquesta espècie són freqüentades i per tant no es poden excloure
pertorbacions antròpiques, però per altra banda, és molt probable que la seva
distribució a l’arxipèlag sigui insuficientment coneguda. Per tant, en absència de
dades més concretes, es considera una espècie DD.
Fissidens pusillus (Wilson) Milde
La informació sobre aquesta espècie al territori és escassa i insuficient per avaluar el
seu estat de conservació, i, per altra banda, el gènere Fissidens pot presentar dificultat
en la identificació positiva d’algunes de les seves espècies. F. pusillus va ser citat d’una
localitat del N de Mallorca (Pollensa, Ternellas) per Koppe (1965, sub F. minutulus
Sull.). Posteriorment aquesta espècie és citada per Casas & Brugués (1983) de
Menorca, on va ser trobada en roques ombrejades del barranc d’Algendar.
Flexitrichum gracile (Mitt.) Ignatov & Fedosov
La seva presència està documentada dels següents massissos de la serra de Tramuntana
de Mallorca: Puig Tomir (Sáez & al., 2002), Puig den Galileu (Pericàs & al., 2009) i
Tossals Verds (Sáez & al., 2020), on creix en llocs rocosos del vessant N. Certament
F. gracile és una molsa escassa a les Balears i que actualment està per baix del llindar
establert per a VU D2, però la seva distribució no és prou ben coneguda i per altra
banda és fàcil de confondre al camp amb Flexitrichum flexicaule.
Grimmia capillata De Not.
Espècie terrícola-saxícola, termòfila, difosa per Europa, N d’Àfrica i Àsia central
i occidental (Ros & al., 2012). Va ser citada de Mallorca inicialment per Greven
(1995). Aquest mateix autor (http://www.grimmiasoftheworld.com/) aporta 5
localitats d’aquesta espècie a Mallorca: Son Bauçà [31SDD6688], 120 m, Greven
2819; Esporles [31SDD6339], Greven 2818; Sa Torre [31SDD8265], Greven
2816; Son Espanyol [31SDD6938], Greven 2817 i Establiments [31SDD6738],
Greven 2815. Posteriorment, Ros & al. (2012), indiquen la seva presència a la
zona d’Esporles (a on es trobaria en 4 quadrats UTM d’1x1 km), i a la Marina
de Llucmajor (zona de Sa Torre), on seria present en 1 quadrat UTM d’1x1 km.
D’acord amb aquests darrers autors aquestes poblacions de Mallorca serien les
que inclouen un més alt nombre d’efectius de l’espècie a Espanya. Encara que
Ros & al. (2012) consideren que G. capillata seria una espècie amenaçada (VU
D2) a Espanya, a Mallorca existeixen dubtes raonables per a aquesta apreciació.
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En primer lloc l’espècie no viu en un hàbitat particularment fràgil, ja que les
localitats de Mallorca correspondrien a parets de morter en zones més o menys
antropitzades, en bona part corresponents als voltants de la ciutat de Palma. Per
altra banda, les 5 localitats d’aquesta espècie aportades per H.C. Greven varen ser
trobades en només 4 dies de prospecció, entre els dies 7 i 10 de maig de 1994, el que
permet considerar que, amb tota probabilitat, aquesta espècie es molt més comuna
del que les dades indiquen, tenint present el tipus d’hàbitat a on viu. De fet, si es
troba un nombre important de noves localitats, podria resultar que la seva atribució,
d’acord amb criteris IUCN (2012), sigui «LC», però és necessari disposar de més
dades per poder confirmar aquest extrem.
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
A les Balears aquesta espècie ha estat documentada del Puig Major i de la zona
situada entre el Pla de Cúber i L’Ofre i (Pericàs & Rosselló, 2009), a on creix
en roques calcàries més o menys compactes en zones exposades. Es troba tant
en roques de zones culminals del Puig Major com en roques situades a prop de
torrents, entre 780 i 1360 m. No es disposa d’informació sobre la mida poblacional
de les subpoblacions, però aparentment no seria massa rara, ja que en al menys
una de les localitats (entre el Pla de Cúber i L’Ofre) hauria estat recol·lectada en
dos indrets i hàbitats diferents en dos anys distints (Pericàs & Rosselló, 2009). Per
tractar-se d’una espècie saxícola, que viu en roques exposades i que es troba en un
gradient altitudinal relativament important (el que permet suposar que existeix un
ampli hàbitat potencial per al seu desenvolupament), no sembla que la població
baleàrica estigui exposada a amenaces destacables. Tanmateix, la seva distribució
no és coneguda amb prou detall. De fet, segons Ignatova & Muñoz (2004) G.
ovalis pot ser confosa amb altres espècies del gènere com G. laevigata i G. tergestina.
Especialment, segons als autors anteriors, els exemplars estèrils de la darrera espècie
son difícils de diferenciar de plantes de mida petita de G. ovalis. Ja que G. tergestina ha
estat documentada de zones amb característiques molt semblants a les que s’ha citat
G. ovalis seria necessari establir amb més detall tant la distribució com l’abundància
relatives d’aquestes dues espècies per així poder establir la seva categoria IUCN de
forma segura, encara que probablement no sigui una espècie amenaçada.
Hypnum resupinatum Taylor
Espècie documentada del vessant nord del Puig Major, a 1.330 m d’altitud, on va
ser trobada sobre un tronc de Taxus baccata l’any 2018 (Sáez & al., 2020). Aquesta
espècie ha estat tradicionalment tractada en rang varietal, H. cupressiforme var.
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resupinatum (Taylor) Schimp. i de fet és molt probable que hagi estat passada per
alt i confosa amb H. cupressiforme o algunes de les seves varietats (var. cupressiforme
i var. filiforme) de manera que la seva distribució real, al menys en zones d’alta
muntanya mallorquina, podria ser més extensa del que les dades disponibles
indiquen. Per tant és aconsellable millorar la informació relativa a la distribució
d’aquesta espècie abans de considerar-la com un potencial element en situació de
risc per la seva aparent restricció geogràfica a l’arxipèlag.
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
Espècie epífita que ha estat citada de les següents localitats del sector central de
la Serra de Tramuntana: Serra d’Alfàbia (Rosselló, 1987), vessant SW del Puig
Major (Cano & al., 2001) i Coll de Sa Batalla (Cano & al., 2001). Creix sobre
diverses espècies arbòries Acer opalus subsp. granatense, Pinus halepensis, Quercus
ilex) entre 500 i 900 m d’altitud. Les localitats conegudes es troben en bon estat de
conservació i no són esperables pertorbacions a curt o mitjà termini. La adscripció
a la categoria «DD» és deguda a que seria necessari verificar que totes aquestes
referències corresponen inequívocament a L. affinis, ja que aquesta espècie podria
ser confosa amb L. fastigiata (veure comentaris de l’espècie següent).
Lewinskya fastigiata (Bruch ex. Brid) Vigalondo, F.Lara & Garilleti
Espècie que ha estat citada de la zona alta del Puig Major, a 1.330 m d’altitud,
epífita sobre Sorbus aria en una zona de profundes depressions càrstiques (Sáez &
al., 2020). Lewinskya fastigiata és morfològicament similar a L. affinis (Vigalondo
& al. 2019, 2020). Degut a possibles identificacions errònies i principalment al fet
que pocs tractaments taxonòmics recents reconeixen L. fastigiata en quasevol rang
taxonòmic, les àrees de distribució d’aquestes dues espècies han de ser estudiades
amb detall.
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
Espècie higròfila, documentada de les següents localitats de la Serra de Tramuntana:
Deià, a 400 m (Koppe (1965) i a Escorca, a les proximitat de Lluc, a 850 m
d’altitud (Dunk, 1977). No es disposa de dades recents sobre aquesta espècie a les
Balears, la qual podria ser confosa amb Palustriella commutata.
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
Vives (1976a) va indicar aquesta espècie, de forma un tant insegura, sobre la base
d’exemplars eren estèrils, dels Jardins d’Alfàbia, Mallorca. És necessari disposar de
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més dades per poder confirmar la seva presencia actual a les Balears i, en cas que
aquest extrem es confirmi, establir el seu estat de conservació.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
Espècie només documentada de les següents localitats del N de Mallorca:
Ternelles 200 m (Koppe, 1965) i de la zona dels Jardins d’Alfàbia (Werner, 1995).
Certament podria ser una espècie amenaçada, ja que a banda de la seva aparent
raresa és una espècie que viu en un hàbitat higròfil i fràgil, però ja que no es
disposa de localitat concreta, ni d’altres dades que permetin inferir el seu estat de
conservació, es considera una espècie DD.
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Koppe (1965) va indicar les següents localitats, molt poc concretes, d’aquesta
espècie a Mallorca: Deià, 300 m i Torrent de Pareis. El fet que algunes poblacions
de molses del gènere Philonotis que hem observat nosaltres no siguin identificables
amb seguretat (per falta d’estructures reproductives), fa que sigui complex establir
la seva distribució, abundància relativa i estat de conservació al territori estudiat.
Philonotis rigida Brid.
Només es disposa d’una indicació geogràfica molt poc concreta d’aquesta espècie
a les Balears, a Mallorca, Deià, 400 m (Koppe, 1965). En absència de dades més
detallades, no és possible assignar una categoria de risc a aquesta espècie, encara
que podria ser, per la seva aparent raresa, una espècie amenaçada.
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.
Espècie documentada a les Balears d’una localitat del centre de la Serra de
Tramuntana, entre l’embassament de Cúber i l’Ofre, a 840 m d’altitud, baix
Amelodesmos mauritanica amb les molses Polytrichum juniperinum i Pleuridium
acuminatum com a espècies acompanyants (Pericàs & Rosselló, 2009). No
es disposa de dades demogràfiques ni relatives a la cobertura ocupada, però
probablement sigui una espècie rara i limitada a un rodal de poca superfície. Es
tracta d’una espècie estretament relacionada amb P. acuminatum Lindb., espècie
també citada de diverses localitats de Mallorca i Menorca (mitja dotzena de
localitats) i de la que és dificil de separar (Puche, 2013a); de fet fins i tot s’ha
suggerit que P. acuminatum i P. subulatum poden ser sinònims (Smith, 2004), ja
que de vegades es troben indivius intermedis en poblacions en les que es conviuen
les dues espècies. Es considera convenient identificar de forma inequívoca les
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plantes del gènere Pleuridium citades a les diferents localitats de les Balears per
confirmar la suposada restricció geogràfica de P. subulatum.
Pseudorhynchostegiella duriaei (Mont.) Ignatov & Vanderp.
Espècie citada de Mallorca (Hermann, 1913) i de Menorca (Sáez & al., 2006a). Les
dades relatives a la subpoblació mallorquina són pràcticament inexistents a efectes
de valoració de la situació de risc. Pel que respecta a les diverses subpoblacions de
Menorca, es troben en ambients forestals no massa fràgils des del punt de vista
ecològic i en zones ben conservades. Tanmateix, considerant la raresa d’aqusta
espècie, és convenient disposar de dades més detallades per establir el seu estat de
conservació.
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon
Espècie citada de les següents localitats de Mallorca: Port d’Andratx (Koppe,
1965), Sa Cabaneta (Pericàs & al., 2009) i d’Eivissa: Ses Salines (Sáez & al., 2002).
Si es consideren els requeriments ecològics d’aquesta espècie (sòls descoberts
argilosos en zones de poca altitud) i les dades disponibles sobre la seva distribució
a les Balears, és molt probable que el seu hàbitat potencial sigui molt ampli i que
presenti un nombre de localitats més alt, de manera que no pugui ser inclosa en
una categoria de risc.
Pterygoneurum sampaianum (Machado-Guim.) Machado-Guim.
A les Balears està documentada la seva presència a les següents localitats de
Mallorca: Bassa Plana (Marina de Llucmajor) (Cano & al., 2001) i a la península
de Formentor, Pollença (Pericàs & al., 2009). És una espècie de díficil detecció
que creix en ambients no gaire fràgils, que corresponen a zones de sòls descoberts,
en algun cas en sòls pobres en carbonats, en àrees de baixa altitud. És probable
que sigui una espècie molt més comuna a l’arxipèlag que el que suggereixen
actualment les dades disponibles, però en qualsevol cas és preferible assignarla, per al moment, a la categoria DD. Albertos & al. (2018) consideren que
no hi ha suficient informació, a nivell d’Espanya, sobre aquesta espècie o que
probablement no es trobaria amenaçada en aquest territori.
Ptychostomum kunzei (Hornsch.) J.R. Spence
Només es coneix una localitat d’aquesta espècie a les Balears, que correspon al
Mirador de Ses Fites, Valldemossa, Mallorca, on va ser trobada l’any 1965 per
Sloover creixent al terra d’un bosc clar a 400 m (Sáez & al., 2020). No és una
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espècie pròpia d’un hàbitat particularment fràgil i de fet molt probablement
ha passat desapercebuda o bé ha estat confosa amb altres espècies del gènere,
especialment amb B. caespiticium. Per tant, resta per establir la distribució
detallada de B. kunzei a les Balears.
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.
Les dades relatives a aquesta espècie es remunten a més de mig segle enrera, i en
algun cas alguna indicació no és gens concreta. Nicholson (1907) va citar aquesta
espècie d’unes roques al Puig Major a una altitud aproximada d’uns 4000 peus.
Per la seva banda, Koppe (1965) va indicar S. confertum del mur de la carretera
de Soller (p.k. 30,0), probablement a prop del torrent. En absència de dades més
detallades, no és possible assignar una categoria de risc a aquesta espècie, encara
que podria ser, per la seva aparent raresa, una espècie amenaçada.
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.
Només es disposa d’una indicació geogràfica molt poc concreta d’aquesta espècie
a les Balears: Mallorca, Ternelles, 300 m (Koppe, 1965). Per la seva raresa,
certament podria ser una espècie amenaçada, però seria aconsellable disposar de
dades més concretes i recents per adscriure de forma una mica més segura aquesta
espècie a una categoria IUCN (2012).
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
A les Balears es coneixen les següents localitats d’aquesta espècie que corresponen
a dues zones situades a una altitud mitjana (c. 750-800 m) del sector central
de la Serra de Tramuntana de Mallorca: Cúber (Sáez & al., 2020) i Puig Major
(Cano & al., 2001). D’acord amb aquests darrers autors es troba en roques
calcàries exposades. Tot i la seva aparent raresa, el seu hàbitat no és particularment
fràgil. En absència de dades poblacionals i relatives al seu estat de conservació,
és aconsellable millorar la informació d’aquesta espècie per poder assignar una
categoria risc de forma segura.
Syntrichia subpapillosissima (W.A. Kramer) M.T. Gallego & J. Guerra
Espècie de distribució bàsicament mediterrànio-macaronèsica (Gallego, 2005),
que a les Balears només es coneix del massís del Puig Major (Pericàs, 2008), on
va ser trobada en sòls en un vessant orientat al S, a 1.360 m d’altitud. Pel fet que
S. subpapillosissima pot ser fàcilment confosa amb S. ruraliformis o S. ruralis (a
diferència de S. handelii, espècie ben característica i considerada rara i amenaçada
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en altres territoris). Per tant, convé disposar de més informació sobre la distribució
i estat de conservació de S. subpapillosissima a les Balears, que probablement
ha estat confosa amb altres espècies del complex de S. ruralis. Segons Hedenäs
& al. (2019) S. subpapillosissima podria representar un fenotip específic de S.
ruraliformis o S. ruralis o possiblement és, al menys en part, d’origen híbrid, en
lloc de ser una espècie independent. Aquesta espècie requereix més estudis per
dilucidar el seu estats taxonòmic.
Tortella mediterranea Kockinger, Lüth, O. Werner & Ros
Espècie descrita a partir de material procedent del Torrent de Lluc, Mallorca, i
que pertany al grup de Tortella tortuosa (Köckinger & al., 2018). Des del punt
de vista morfològic T. mediterranea presenta unes característiques intermèdies
entre T. nitida i T. tortuosa. Segons Köckinger & al. (2018) T. mediterranea es
troba també a Croàcia i a Grècia i aquests autors només aporten una localitat
de Mallorca, situada a 200 m d’altitud on creix en roques calcàries ombrívoles.
És necessari realitzar prospeccions de camp per establir la distribució i l’estat de
conservació de T. mediterranea.
Tortula israelis Bizot & F.Bilewsky
Espècie documentada de Palma de Mallorca, Es Carnatge, a 1 m d’altitud, on
creixia en sòls secs exposats (Pericàs & Rosselló, 2009). És convenient disposar de
més informació sobre la distribució i estat de conservació d’aquesta espècie a les
Balears, que probablement ha estat confosa amb altres espècies del gènere, com
podria ser el cas de la comuna T. muralis.
Tortula lindbergii Broth.
Espècie citada únicament de Deià, Mallorca, on creixia en terreny argilós sec a
400 m d’altitud (Koppe, 1965). No es disposa de més dades relatives a la presència
d’aquesta a les Balears.
Tortula protobryoides R.H. Zander
Espècie que sol crèixer en zones de sòl descobert humit, que ha estat indicada de
les següents localitats: Menorca: Ciutadella, Son Toni Martí (Cros & al., 2007)
i Mallorca, Marina de Llucmajor (Pericàs, 2008). Les poblacions es troben entre
75 i 120 m d’altitud. És una espècie relativament difícil de detectar i que molt
probablement té una distribució més ampla a l’arxipèlag. Resta establir la seva
distribució i estat de conservació.
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Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander
Citada de Menorca per Rodríguez (1904), concretament de la zona de cala
Mesquida, on va ser trobada creixent en sòl humit. No es disposa de més dades
sobre la presència d’aquesta espècie a l’arxipèlag.
Weissia angustifolia (Baumgartner) D.A.Callaghan
D’acord amb Callaghan & al. (2019) W. longifolia var. angustifolia (Baumgartner)
Crundw. & Nyholm ha de ser reconeguda en rang específic. Aquesta varietat, va
ser indicada per Blockeel & Crundwell (1987) d’Eivissa. Ja que en altres estudis
no s’ha aportat informació sobre aquest tàxon (probablement per considerarlo no diferent de les formes típiques de W. longifolia), la seva distribució és
insuficientment coneguda. De fet és una espècie morfològicament propera a W.
levieri, amb la qual podria ser confosa.
Weissia levieri (Limpr.) Kindb.
Espècie que ha estat citada de les següents localitats de Mallorca: Andratx,
S’Alqueria i Escorca, zona del Coll de Sa Batalla, prop de Lluc (Werner, 1995).
Encara que és una espècie aparentment rara, en aquestes localitats creix en hàbitats
no massa fràgils (murs de pedra, sòl i roques), el que fa plantejar dubtes de la seva
consideració com a potencial element amenaçat, a més que és molt probable la
seva presència en altres localitats. És convenient disposar de més informació sobre
aquesta espècie a les Balears.
Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal.
Espècie documentada de les següents localitats de Menorca: Bassa Plana de
Binisarmenya (Pericàs & al., 2010, 2016), d’on va ser recol·lectada l’any 2007.
Anteriorment, Sáez & al. (2002) varen atribuir a aquesta espècie un material
procedent de Ferreries que va ser recol·lectat l’any 1978, i identificat per Casas &
Brugués (1983) com a W. hedwigii Crum. En absència de dades relatives a l’estat
de conservació, demografia, etc. de la població baleàrica de l’espècie, i considerant
que la identificació d’aquesta espècie pot ser problemàtica, ja que són possibles les
confusions amb W. brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur., una espècie amplament
difosa a l’arxipèlag, s’assigna a la categoria DD a l’espera de disposar d’informació
més detallada que permeti establir la seva situació a l’arxipèlag.
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Consideracions generals sobre els
briòfits amenaçats de les Balears
Com s’ha comentat a la introducció, la informació disponible per a generar un
document amb caràcter de Llibre Vermell sobre la brioflora balear no és sempre
òptima, ja que el volum de dades és relativament escàs, en especial si es compara amb
les plantes vasculars, i per altra banda, no existeix tradició en intentar generar algunes
dades poblacionals bàsiques en el transcurs de les prospeccions briològiques, el que de
vegades no és senzill per les característiques d’aquestes plantes i la seva identificació
complexa al camp. Tanmateix, això no impedeix que ja es puguin identificar bona
part de les espècies que es troben en uns situació de risc evident i també els hàbitats
que concentren un major nombre d’espècies amenaçades a l’arxipèlag. Per altra
banda, una eventual espera a disposar de dades més detallades podria suposar la
desaparició de les poblacions d’algunes de les espècies que es troben en una sitació
més precària, des del punt de vista conservacionista.
D’acord amb les dades d’aquest estudi, a les Balears es troben 60 espècies de briòfits
amenaçades (un 17,4% de la brioflora de l’arxipèlag), dels quals 15 corresponen a
hepàtiques i 45 a molses. L’única antocerota present a l’arxipèlag (Phaeoceros laevis) no
es trobaria amenaçada, encara que qualificaria per la categoria de quasi amenaçat (NT).
Les 60 espècies de briòfits amenaçats es reparteixen segons les següents categories:
19 en perill crític (R), 17 en perill (EN) i 24 vulnerable (VU). No s’ha assimilat cap
espècie a la categoria «extingit a nivell regional» (Regional Extinct, RE), ja que, sobre
la base de les dades actuals, no hi ha evidències de la desaparició de cap espècie a les
Balears. Tanmateix, algunes de les espècies amenaçades podrien, potencialment, haver
desaparegut, ja que en alguns casos no es disposa de dades recents, però no pot afirmarse que hagin desaparegut, ja que aquest extrem requereix de la realització de diverses
campanyes de prospecció detallades.
Per altra banda, 46 espècies han estat assimilades a la categoria «quasi amenaçat»
(Near Threatened, NT). És quan quantitat important, i ha de considerar-se que
algunes d’aquestes espècies són properes a qualificar per a una categoria de risc,
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principalment VU D2. Per tant és necesari anar actualitzant dades conservacionistes
per a aquestes espècies per determinar una eventual declinació poblacional, o la
pèrdua a d’alguns nuclis poblacionals.
Hi ha un total de 42 espècies incloses a la categoria «dades insuficients» (Data
Deficient, DD). Certament alguns d’aquestes espècies podrien qualificar per a una
categoria de risc, però en molts casos es tracta d’espècies de les que hi ha escassa
informació, essent molt probable que la seva distribució a les Balears sigui més
extensa del que actualment les dades disponibles indiquen.
La distribució a nivell insular de les espècies amenaçades de briòfits de les Balears
s’exposa a la taula 4. Les dades indiquen que la major concentració d’espècies
amenaçades es troba a Mallorca (78,3% del total). És també destacable que una
proporció molt important (71,6%) de les espècies amenaçades de briòfits de les
Balears estan restringides a aquesta illa.

Nº espècies
amenaçades
% sobre el
total d’espècies
amenaçades
Nº espècies
amenaçades
exclussives

Mallorca

Menorca

Cabrera

Dragonera

Eivissa

Formentera

47

13

0

1

3

0

78,3

21,7

0

1,7

5,0

0

43

10

0

0

1

0

Taula 4. Nombre i percentatge de les espècies amenaçades de briòfits de les Balears a cada illa de
l’arxipèlag.

La major part de les espècies que qualifiquen per a alguna categoria de risc
d’acord amb IUCN (2012a,b) tenen nuclis poblacionals a la Serra de Tramuntana de
Mallorca. Aquest fet és lògic i esperable, ja que aquesta àrea muntanyosa concentra
la major part de les espècies de briòfits de les Balears, en concret el 81,4%. El
percentatge d’espècies amenaçades presents a la Serra de Tramuntana de Mallorca
és igualment molt alt (70,0%). La presència d’un poblament briofític de caràcter
relictual en determinats hàbitats i zones de la Serra de Tramuntana (zones culminals,
cavitats càstiques i cursos d’aigua) ha estat posada de manifest per diversos autors
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(Rosselló & Ginés, 1980; Pérez-Obiol & al., 2003; Moragues & al., 2008). En
aquest context, no és rar que les poblacions d’algunes d’aquestes espècies a les quals
s’ha atribuït un caràcter relictual siguin extremadament rares i siguin febles des del
punt de vista demogràfic. En molts casos, la seva conservació és díficil degut a l’escàs
hàbitat potencial disponible.
La zona de les Balears amb una major concentració d’espècies de briòfits amenaçats
(determinada en quadrats UTM de 5x5 km) correspon al massís del Puig Major
(quadrícula UTM 31SDE80 nord-occidental), que inclou un total de 25 tàxons
(Figura 1). Això suposa que en una molt petita superfície (1 quadrat UTM de 5x5
km) es troba representat el 41,6% del total de briòfits amenaçats de l’arxipèlag, el que
és molt destacable. Dins d’aquest quadrat, la gran majoria de les espècies amenaçades
estan restringides a la zona culminal de la muntanya del Puig Major, i en molts casos
(15 espècies exclussives d’aquest quadrat UTM de 5x5 km) no tenen cap localitat
més a les Balears. També és destacable una altra zona del sector central de la Serra de
Tramuntana: el quadrat UTM 31SDE80 nord-oriental, adjacent a l’anterior, i que
correspon bàsicament al massís de Massanella i al torrent de Gorg Blau. Aquesta àrea
inclou un nombre total d’espècies amenaçades sensiblement més baix (un total de
15) que el quadrat anterior, són 4 les espècies exclussives d’aquest quadrat UTM de
5x5 km. La zona de Tossals i Cúber-L’Ofre (quadrat UTM 31SDE80 sud-occidental)
és la tercera respecte a la concentració d’espècies amenaçades (11 espècies) i inclou 3
espècies exclussives. Per tant, el sector central de la Serra de Tramuntana, en concret
el situat dins el quadrat UTM 10x10 km 31SDE80, és, amb molta diferència, el
que concentra la major part dels briòfits amenaçats de las Balears, el que també és
esperable, per tenir un poblament briofític notablement diversificat en el context de
l’arxipèlag.
Fora de Mallorca, és destacable la zona occidental del terme de Ferreries, a Menorca,
amb 6 espècies amenaçades. De fet en aquesta illa té relativament repartida en el
seu territori la presència d’espècies amenaçades (Figura 1). La presència a Menorca
d’àmplies zones a on afloren els terrenys silicis així com les basses temporals i altres
hàbitats higròfils fan possible l’existència en aquesta illa d’un poblament briofític
singular respecte a la resta de les illes de l’arxipèlag.
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Figura 1. Nombre d’espècies de briòfits amenaçats a les Illes Balears en quadrats UTM de 5x5 km.

Deixant de banda aquesta representació a nivell territorial dels briòfits amenaçats,
el tipus de substrat que concentra una major diversitat específica de briòfits amenaçats
correspon a les roques. Les espècies saxícoles i que creixen en llocs rocosos representen
el 32,8% del total de les espècies amenaçades. A continuació està ben representat el
grup de briòfits més o menys lligats a ambients aquàtics o higròfils (cursos d’aigua i
zones sotmeses a inundacions temporals), amb un 31,1%. Les espècies que creixen al
sòl representen només un 21,3%, un percentatge baix si es considera que és el tipus
d’ambient o substrat predominant a la brioflora balear (50,4% del total), mentre
que contràriament, les espècies epífites estan, proporcionalment, ben representades
(14,8%) un percentatge proporcionalment alt, ja que els epífits són només el 7,6%
dels briòfits de les Balears. A la figura 2 s’observa que aquest patró és clarament
discordant quan es considera el conjunt de la brioflora, que presenta una proporció
majoritària de briòfits terrícoles.
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Figura 2. Espectre percentual de principals tipus de substrat en el que creixen els briòfits de Balears
(columna blanca) i els amenaçats (columna gris). T: terrícoles; S: saxícoles; E: epífits; H: higròfils i
aquàtics.
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Proposta d’accions de caràcter
general

Encara que per a cada una de les espècies per a les que s’ha redactat una fitxa es
proposen algunes accions de conservació específiques que poden variar en funció de
la biologia de cada espècie, els factors de risc i de les característiques del seu hàbitat,
a continuació es comenten algunes accions de caràcter general per la millora del
coneixement i de la conservació dels briòfits amenaçats de les Balears.

Millora i manteniment de la informació sobre briòfits a les Balears
Per tractar-se d’un grup de plantes relativament poc estudiat, encara que la
informació disponible ja permet identificar les principals espècies en situació de risc
i els hàbitats amenaçats, és del tot necessari mantenir un nivell de coneixement bàsic
per assolir els objectius plantejats en una estratègia conservacionista. Certament, la
informació relativa als briòfits a les Balears ha experimentat un increment important
des de les darreres dècades del segle passat, però actualment existeixen dubtes
raonables en relació a que es pugui mantenir la generació d’informació de camp
relativa a aquest grup de plantes a les Balears, bàsicament per la manca d’especialistes,
al menys a les Balears, d’aquest grup de plantes.
Per altra banda, la declinació relativa a l’obtenció d’informació biològica a partir
de la recerca de camp, que és fonamental per a entendre l’efecte dels impactes
humans sobre la natura i la manera de mitigar-los o d’evitar-los, fa previsible un
empobriment de les dades disponibles en relació a la conservació de la biodiversitat
(Blanché, 2018; Ríos-Saldaña & al., 2018).
Aquests dos aspectes, la pèrdua d’especialistes en l’estudi dels briòfits de les Balears,
i la progressiva desaparició de les prospeccions de camp en els estudis científics són uns
aspectes molt importants i difícils de solucionar a curt i mitjà termini i que de fet va
més enllà de les competències de l’administració. No obstant, els tècnics i els gestors
de l’administració (la conselleria del Govern de les Illes Balears amb competències
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en la conservació de la biodiversitat) han de ser conscients d’aquesta problemàtica, ja
que en cas de mantenir-se aquesta tendència, en pocs anys no existiran experts que
puguin assessorar de forma efectiva a la administració sobre aquest grup de plantes.

Obtenció de dades poblacionals
Un altre aspecte que ha de ser considerat és que les dades briològiques disponibles
són, en general, limitades a la presència d’un tàxon a una o vàries localitats i a un
ambient (o substrat) concret, essent les dades de caràcter poblacional (estimació de la
mida, nombre de rodals, etc.) i conservacionista (factors de risc actuals o potencials)
pràcticament inexistents a la bibliografia consultada. Aquest és un aspecte que convé
que sigui corregit en el futur, sempre que sigui possible, mitjançant prospeccions a les
zones d’on han estat citades espècies amenaçades, per a les quals, aquesta informació
és necessària per a una correcta gestió i conservació de les poblacions. En aquest
sentit és convenient la realització de seguiments poblacionals i de prospeccions, al
menys cada dos o tres anys, de les espècies que actualment es troben en situació
de risc més alt (categories IUCN 2012 «en Perill Crític, CR» i «En Perill, EN”), al
menys per verificar la seva persistència i l’estat de conservació general dels seus nuclis
poblacionals.
Algunes de les espècies avaluades com a amenaçades en aquest document es
troben en localitats que no han estat visitades detalladament en els darrers anys,
essent (en alguns casos) la seva persistècia actual, incerta. Els nuclis poblacionals de
les espècies que han estat incloses en la categoria «Vulnerable, VU» convé que siguin
estudiats al menys cada cinc anys. En alguns casos no es pot descartar una declinació
poblacional que podria implicar una assignació a una categoria de risc més alta, o,
en sentit contrari, les noves dades (incloent-hi un eventual descobriment de noves
localitats) pot suposar una rebaixa de la seva situació de risc.

Proporcionar protecció legal
Finalment, és convenient iniciar mecanismes de conservació de caràcter jurídic, que
impliquin la protecció legal de determinades espècies. Aquesta acció proporcionarà
un marc normatiu en el que es podran desenvolupar accions conservacionistes in
situ i ex situ en el futur. Les Balears és una comunitat autònoma que encara no
disposa de normativa pròpia que estableixi la protecció de briòfits al seu territori.
Existeixen normatives a nivell de la Unió Europea i de l’Estat que proporcionen
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protecció a només una hepàtica present a les Balears: Petalophyllum ralfsii (Wilson)
Nees & Gottsche (Listado de Especies en Regimen de Protección Especial, LESRPE; Ley
42/2007 i Real Decreto 139/2011) però segons una avaluació recent realitzada per
Sáez & al. (2019) aquesta espècie no es trobaria amenaçada a les Balears en el sentit
de qualificar per a una caegoria de risc IUCN (2012), encara que si és considera
«quasi amenaçada» (NT) i per tant convé preservar les seves poblacions. Per tant,
en aquest moment (octubre de 2020) cap espècie de briòfit amenaçat a les Illes
Balears disposa de protecció legal, un aspecte que òbviament requereix ser corregit.
Altres comunitats autònomes, concretament nou (Albertos & al., 2018), disposen
de figures legals pròpies que protegeixen briòfits, i en alguns casos s’han de redactar i
aprovar els corresponents plans de Conservació i de Recuperació. Sembla convenient,
per tant, incloure al menys aquelles espècies que estiguin en una situació de risc més
greu (categories IUCN «En Perill Crític, CR» i «En Perill, EN”) al Catàleg Balear
d’Espècies Amenaçades.
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Agraïments
La realització d’aquest document ha estat possible gràcies a la intervenció, al llarg
de molts anys, de totes aquelles persones que han fet aportacions a la brioflora de
les Balears. Entre elles destaca especialment Creu Casas, qui va assentar les bases del
coneixement d’aquest grup de plantes a l’arxipèlag, i les investigadores del seu equip:
Montserrat Brugués, Rosa M. Cros i Elena Ruiz, del laboratori de Briologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, les quals han fet acurades identificacions a més
de solucionar dubtes de diversa índole. En els darrers anys han estat molt destacables
les aportacions realitzades per Joan Pericàs i Josep A. Rosselló els quals van permetre
millorar molt notablement el coneixement briològic balear en el seu conjunt a més de
descobrir diverses espècies amenaçades. L’autor d’aquest llibre agraeix a J.A. Rosselló
(Universitat de València) el suport rebut en els inicis dels seus estudis briològics,
aleshores realizats amb mitjans precaris. També en aquella fase inicial, l’autor va rebre
el suport d’Enric Descals (IMEDEA-CSIC) qui amablement li va proporcionar els
mitjans necesaris per a l’estudi de les mostres al seu laboratori. Els experts en la família
Orthotrichaceae Francisco Lara i Ricardo Garilleti (Universitat Autònoma de Madrid
i Universitat de València, respectivament) han aportat, amablement, informació sobre
diverses espècies dels gèneres Lewinskya i Orthotrichum, i en especial dades sobre la
presència de Lewinskya shawii a les Balears. Diversos companys han col·laborat en
prospeccions de camp en els darrers anys: Joan M. González, Laia Guàrdia Valle i
Xavier Manzano van ajudar, pacientment, en exploracions en àrees de muntanya de
Mallorca, de vegades en zones de molt difícil accés i que van requerir l’ús de tècniques
d’escalada. Pere Fraga i Patrícia Balaguer van col·laborar en diverses prospeccions
menorquines i en Josep Lluís Gradaille i na Magdalena Vicens (Jardí Botànic de Sóller)
en les exploracions a les basses temporals de Llucmajor. Per altra banda, en Samuel
Pinya (Universitat de les Illes Balears) ha aportat mostres de diversos barrancs de la
Serra de Tramuntana. Finalment, s’agraeix als tècnics del Servei de Protecció d’Espècies
(Govern de les Illes Balears) i en especial a en Joan Mayol, n’Eva Moragues, n’Ignasi
Mena i n’Ivan Ramos, el notable interès que han mostrat per actualitzar la informació
de caràcter conservacionista sobre aquest grup de plantes a les Balears.
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Annex I: Fotografies d’alguns briòfits amenaçats

Figura 3. Marchantia paleacea (dalt esquerra); Marchesinia mackaii (dalt dreta); Plagiochasma
appendiculatum (part inferior). Fotografies: Llorenç Sáez.
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Figura 4. Cryphaea heteromalla (part superior); Hylocomium splendens (part inferior esquerra);
Isothecium alopecuroides (part inferior dreta). Fotografies: Llorenç Sáez.
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Figura 5. Lescuraea incurvata (dalt esquerra); Lewinskya rupestris (dalt dreta); Mnium marginatum
(part inferior esquerra); Pseudoleskeella catenulata (part inferior dreta). Fotografies: Llorenç Sáez.
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Figura 6. Pohlia cruda (part superior); Rhizomnium punctatum (part inferior). Fotografies: Llorenç
Sáez.
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Figura 7. Hylocomiadelphus triquetrus (part superior); Taxiphyllum wissgrillii (part inferior esquerra);
Thuidium delicatulum (part inferior dreta). Fotografies: Llorenç Sáez.

213

Annex II: Espècies de briòfits amenaçades a les Illes

Balears amb distribució per illes i categoria IUCN

A continuació s’aporta la llista d’espècies amenaçades de briòfits de les Illes
Balears amb la distribució per illes i la categoria IUCN. Les indicacions insulars
(entre claudàtors) estan agrupades en els dos subarxipèlags: subarxipèlag oriental,
amb Ma (Mallorca), Me (Menorca), Ca (Cabrera) i Dr (Dragonera), i subarxipèlag
occidental, amb Ei (Eivissa) i Fo (Formentera). Els tàxons estan ordenats en aquests
grups: hepàtiques i molses, i dins d’aquests grups per ordre alfabètic del nom científic.

Hepàtiques
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Jungermannia atrovirens Dumort.
[Ma] EN B2ab(iii,iv)
Lophocolea minor Nees
[Me] EN D
Marchantia paleacea Bertol. subsp. paleacea
[Ma] CR D
Marchesinia mackaii (Hook.) Gray
[Ma] EN D
Plagiochasma appendiculatum Lehm. & Lindenb.
[Ma] VU D2
Riccia bifurca Hoffm.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii)
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Riccia cavernosa Hoffm.
[Ma Dr] VU D2
Riccia fluitans L.
[Ma Me] VU D2
Riccia macrocarpa Levier
[Me] VU D2
Riccia papillosa Moris
[Ma] VU D2
Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.
[Me] VU D2
Riccia warnstorfii Limpr. ex Warnst.
[Me] VU D2
Riella echinata (Müller) Segarra, Puche & Sabovljević
[Ei] CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Riella notarisii (Mont.) Mont.
[Me] CR B1ab(iii)+2ab(iii)

Molses
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
[Ma] EN B2ab(iii)
Brachythecium rivulare Schimp.
[Ma] EN B2ab(iii,iv)
Brachythecium salebrosum (Hoffn. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.
[Ma] VU D2
Buckia vaucheri (Lesq.) D.Ríos, M.T.Gallego & J.Guerra
[Ma] VU D2
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
[Ma] VU D2
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Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr.
[Ma] EN D
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
[Ma Me] EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Encalypta spathulata Müll.Hal.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.
[Me] VU D2
Entosthodon schimperi Brugués
[Ei] VU D2
Ephemerum crassinervium subsp. sessile (Bruch) Holyoak
[Me] VU D2
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe
[Me] VU D2
Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud.
[Ma Me] EN B2ab(iii,iv)
Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
[Ma] VU D2
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel
[Ma] EN B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.
[Ma] EN D
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Lescuraea incurvata (Hedw.) E. Lawton
[Ma] VU D2
Lewinskya rupestris (Schleich. ex Schwägr.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Lewinskya shawii (Wilson) F.Lara, Garilleti & Goffinet
[Ma] CR D
Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet
[Ma] VU D2
Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet
[Ma] VU D2
Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv.
[Ma] CR D
Orthothecium intricatum (C. Hartm.) Schimp.
[Ma] EN B2ab(iii)
Orthotrichum hispanicum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
[Ma] EN D
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
[Ma] EN D
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
[Ma] EN D
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp.
[Ma] CR B1ac(iv)+2ab(iv)
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.
[Ma] VU D2
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Pseudoleskeella rupestris (Berggren) Hedenäs & L. Soderström
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.
[Ma] CR C2a(i); D
Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman
[Me] VU D2
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.
[Ma] VU D2
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
[Ma] VU D2
Syntrichia handelii (Schiffn.) S.Agnew & Vondr.
[Ma] VU D2
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.
[Ma] EN 2ab(iii); C2a(i); D
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Timmia bavarica Hessl.
[Ma] CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Tortula freibergii Dixon & Loeske
[Me] VU D2
Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth
[Ei] VU D2
Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch & Schimp.
[Ma] VU D2
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