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NOVA APORTACIO AL CONEIXEMENT DE LA BRIOFLORA
DELS MONEGROS
per
C. CASAS i M. BRUGUÉS

Abstract. Recent collectings have greatly increased the number of bryophytes
known until now in the Monegros. An explanation to such increase has been given
•after noticing a very rapid temporal succession of the species. The distribution of
the families as well as the chorological elements to wich the species quoted belong
are stated. The description of three new Spanish taxa: Pterygoneuron ovatum
•(Hedw.) Dix. var. humile (Amann) Podp., Tortula brevissima Schffn. and Funaria
hungarica Boros is given.
Resum. Després de recents recol.leccions de briófits ais Monegros, el nombre
•d'espécies ha augmentat considerablement. Aquest increment s'intenta explicar després
•d'haver observat una successió temporal molt rápida de les especies. Es dona la distribució de les families i deis elements corológics a que pertanyen les especies citades
i també la descripció de tres taxons nous per a la flora espanyola: Pterygoneuron
ovatum (Hedw.) Dix. var. humile (Amann) Podp., Tortula brevissima Schffn. i Funaria hungarica Boros.

En una nota preliminar (CASAS 1970) es dona a conéixer la primera
llista de briófits deis Monegros. Aquesta llista consta de 45 especies,
nombre que donat l'aridesa de la contrada, semblava forc.a considerable.
Els darrers anys hem tingut oportunitat d'anar-hi altres vegades i
•d'explorar algunes localitats que no havíem visitat anteriorment: Alcubierre, Palíamelo de Monegros, Osera, Sariñena, i per l'altre costat
•de l'Ebre els plans de Mequinensa.
Després d'aquestes recol.leccions augmentem la llista inicial en 24
•especies. De les observacions realitzades darrerament hem comprovat
un fet que possiblement explica en part aquest increment. Fins ara
havíem visitat els Monegros ben entrada la primavera o comenqament
•d'estiu, quan la secada és molt intensa. Les ultimes recol.leccions s'han
fet el 2 de febrer, el 15 de man; i Til d'abril, visitant, entre altres, una
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mateixa localitat i sempre en el mateix indret. Hem observat que e»
aquest període de temps es produeix una successió temporal de les diferents especies. Per exemple, el febrer eren abundants i fructificadesFunaria pulchella, Phascum curvicolle, Acaulon triquetrum i Pottia starckeana; comenc,ava a desenvolupar-se Fossombronia wondrakzeckii I
Funaria hungarica estava fructificada. Peí marq F. pulchella i F. hungarica eren molt rares, Fossombronia molt abundant iniciava la formació deis esporófits i apareixien peus á'Aloina. A l'abril, Fossombronia
era molt rara, no veierem cap de les dues especies de Funaria, i Aloina
rigida hi era abundant amb esporangis madurs. Apareixien Tortula vah~
liana, Pterigoncurum ovatum, Crossidium chloronotus i Pottia lanceolata ja fructificades.
Sembla que aquesta successió s'inicia després de les primeres pluges..
Hi apareixen especies de vida efímera del genere Phascum, Funaria^
Pottia, totes fructifiquen abundosament i la seva supervivencia queda,
assegurada per la gran quantitat d'espores que produeixen. Despréssón substituides per especies que presenten carácters i mecanismesd'adaptació (papil.les, pels, filaments, laminetes, enrotllament deis fil.lidis, etc.) que els permet resistir les condicions mes adverses, corn especies deis generes Aloina, Crossidium, Pterygoneurum, Tortula, etc. i
desapereixen les anteriors menys dotades.
Incloint els taxons esmentats en la nota anterior (CASAS 1970) hem.
reconegut fins ara 69 especies que viuen a la comarca deis Monegros.
De les 10 hepátiques que hi hem trobat, Marchantía paleacea, Leicolea
turbinata i Pellia fabbroniana son hidrófiles i están juntes a les paretsd'un canal a Sariñena; aquest és un medi artificial que ha facilitat la
seva introdúcelo i no es poden considerar entre les especies xerófilesprópies de Uocs secs corn els Monegros. Les dues especies de Fossombronia, escio-heliófiles, protegides per la vegetació arbustiva o herbada, creixen rápidement sobre un sol humit per desapereixer molt aviat..
Riella helicophylla, R. reuteri i Riccia crustata hidrófiles i halófiles considerem que son les hepátiques mes representatives ais Monegros junt
amb Cephaloziella baumgartneri propia de llocs secs descoberts i freqüent a la península.
Observant el percentatge de les diferents famílies en que es distribueixen les 59 moisés que esmentem (Fig. 1), es pot veure que un nombre molt elevat (45) corresponen a la familia de les pottiácies, i tambél'escassa proporció de les braquiteciácies (2), les úniques pleurocarpiques. Camptothecium lutescens d'ámplia distribució circumboreal amb»
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carácter continental, és una xerófila heliófila que aquí corn en altresindrets secs es refugia sota els matolls. Rhynchostegium megapolitanum, sudeuropea amb carácter mediterráneo-atlántic habita cavitats i
racons molt protegits; és freqüent una forma julacea que aquí deu trobar el seu óptim, dones forma una gran quantitat d'esporangis.

Fig. 1. —Distribució percentual de les
famílies representades ais Monegros.

De les 45 pottiácies esmentades, 7 les hem vist sempre estérilsr
Barbula vinealis, Gyroweisia tenuis, Pleurochaete squarrosa, Didymodon
rigidulus, D. trifarius, Tortula ruralis. De Tortula desertorum hem dit
diverses vegades que no hem trobat mai ni esporangis ni anteridis en»
tots els exemplars examinats. L'últim recol.lectat a Osera té uns esporangis incipients; no sabem si s'haurien desenvolupat, pero hi hem vist
sedes robustes, escapc,ades, clarement restes d'un esporófit mancat de
la urna.
Cal destacar que ais Monegros és entre les pottiácies on trobem la
major part de les especies xerófiles mes representatives deis sóls calcaris árids. Esmentarem Tortula revolvens i la var. obtusata propia deis
sóls guixenes, Aloina rigida, Aloina pilifera, Pterygoneurum ovatum,
Crossidium chloronotus, Phascum curvicolle, P. floerkeanum, Acaulon
triquetrum, Trichostomum triumphans var. pallidisetum, Astomum crispum, Tortula brevissima, Tortula desertorum, Pterygoneurum subsessile, Pottia mutica var. salina; entre les grimmiácies Grimmia crinita í
G. pitardi i les funariácies, Funaria hungarica.
La salinitat del sol és impropia per gairabé la totalitat de les especies muscinals. No obstant a mes a mes de les tres hepátiques citades
anteriorment toleren la salinitat Pottia intermedia, freqüent a la base
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•de Suaeda fruticosa var. brevifolia, Pterygoneurum subsessile, Pottia
mutica var. salina i Funaria hungarica.
La Fig. 2, mostra la distribució de les 59 especies de moisés en
elements corológics. L'element mediterráni i les seves varietats submediterrani i mediterráneo-atlántic és el predominant (66,3 .%), l'element
circumboreal, tan important en les nostres muntanyes, queda reduit al
19,2 %, fínalment, el nombre d'espécies cosmopolites és aproximadament el que es troba a tot arreu (11,3 1%).

Fig. 2.—Distribució percentual de les
diferents especies en elements corológics.

Les diferents especies ocupen en cada cas estacions molt concretes,
segons una successió en l'espai i en el temps en relació a la humitat i
a la irradiació solar o millor amb la secada que son capaces de resistir.
Així les formes persistents Camptothecium lutescens, Pleurochaete
squarrosa, Tortula ruralis, que en altres localitats es comporten corn
heliófiles, aquí viuen a redós de la vegetado superior, a la base deis
matolls de romaní o protegits per l'ombra que projecten els Juniperus
thurifera o altres vegetáis.
Les especies mes xerófiles Crossidium chloronotus, Aloina pilifefera, Tortula brevissitna, etc., habiten els replans argilosos descoberts.
Son petites especies que formen gespes mixtes que es succeiexen temporalment en el mateix lloc corn ja hem indicat anteriorment. La cobertura es manifesta variable segons l'estadi de la successió i les especies
que composen l'estrat muscinal rarament constitueixen un estrat dens
í extens. Son sempre estadis iniciáis que ocupen espais mok limitats
(depressions arenoso-argiloses) entre el pedruscall i que desapareixen
íibans de l'estiu, desapareguent així mateix l'estrat muscinal ja que les
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condicions no permeten la instal.lació d'especies permanents. En els
^sóls amb guix i entre la crosta liquénica es formen gespes de Tortula
revolvens var. obtusata molt mes persistents. Algunes de les especies
no desapareixen totalment sino que, caragolades i contretes, resten cobertes per la pols i l'arena i no son visibles fins que la humitat permet
ais fil.lidis extendre's de nou.
Malauradement, la intervenció humana que actúa amb mes o menys
pressió per tot arreu també sembla que influeix ais Monegros, on successivament van desapareguent les salades, habitat d'un grup d'especies
vegetáis halófiles i hidrófiles entre les quals hi haviem identificat Riella
helicophylla, R. reuteri i d'altres de les vores de les llacunes corn Riccia
.crustata i Pterygoneurum subsessile que cada cop serán mes rares. No
-és impossible que quan donem per acabat l'estudi de la brioflora deis
Monegros d'algunes especies, ja desaparegudes, sois en guardem testimoni en els herbaris.
A continuació segueix la llista de les especies; les que afegim a la
nota anterior (CASAS 1970) son senyalades amb un asterisc, ja que hi
incloím també noves localitats d'especies ja citades en el treball esmentat. Ambdues notes, dones, es complementen.

HEPATICAE

Riella helicophylla Mont. Candasnos, Basalet de Don Juan. En la
-primera nota esmentavem aquesta especie de les salades la Clota de los
Aljeces, del Rebollón i del Basalet. La Clota ha desaparegut, el Basalet era sec, pero, sobre el llim cobert de restes de cianofícies encara
aconseguirem trobar aquesta especie en una forma immergida arrapada
.al substrat. És possible que actualment només persisteixi a la salada
del Rebollón.
A la Clota de los Aljeces també era molt abundant Riella reuteri,
única cita d'Espanya, que cobria tot el fons de la salada avui desapareguda.
*Marchantia paleacea Bert. Sariñena, a les vores d'un canal d'aigua.
*Pellia fabbroniana Raddi. Sariñena, junt amb l'especie anterior a
les vores d'un canal amb la forma furcigera (Hook.) Mass.
*Fossombronia \wondrakzekii (Corda) Du Mortier. Pallaruelo, molt
; abundant per sota deis arbusts i deis llocs protegits.
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*Fossombronia caespitiformis De Not. Mequinensa, replans al fons.
d'un barranc.
*Leiocolea turbinata (Raddi.) Buch. Sariñena, vores d'un canal, molt
escassa.
*Cephalosiella baumgartneri Schffn. Palíamelo, part superior d'ua.
talús.
Musci
*Dicranella howei Ren. et Car. (Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.,
var. tenuifolium (B. S. G.) Cas. Gil.) Pallaruelo, talús a les vores d'un¡
torrent sec. Mequinensa.
* Astomum crispum (Hedw.) Hamp. Pallaruelo, clarianes entre Juniperus thurifera. Fraga. Mequinensa.
Weisia fallax Sohlm. Pallaruelo.
*Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. Pallaruelo, sobre gresos, estéril, pero en canvi, presenta amb molta abundancia els propágtils carac-terístics de l'espécie.
*Eucladium verticillatum (Brid.) B. S. G. Sarifiena, en un canal.
Trichostomum crispulum Bruch. Alcubierre, talús sec.
^Trichostomum caespitosum (Bruch.) Jur. Mequinensa, replans argilosos descoberts.
Trichostomum triumphans De Not. var. pallidisetum (H. Muell.)'
Husn. Osera, clarianes entre Lygeum spartum. Mequinensa. Pallaruelo •
entre els arbusts. Fraga.
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. Mequinensa a l'ombra deis
arbusts.
*Didymodon rigidulus Hedw. Alcubierre, depressions i talusus entreOnonis tridentata. Pallaruelo, sobre sol árenos.
*Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa. Sarifiena, en un canal d'aigua.
Didymodon trifarius (Hedw.) Roehl. Alcubierre, replans entre Ononis tridentata. Pallaruelo.
*Barbula hornschuchiana Schultz. Entre Sariñena i Pallaruelo.
Barbula unguiculata Hedw. Pallaruelo.
Barbula revoluta Brid. Pallaruelo, sobre gresos.
*Barbula vinealis Brid. Pallaruelo, petit talús entre Rosmarinus officinalis. Alcubierre, talusus i replans entre 0. tridentata.
Acaulon triquetrum (Spruce) C. Muell. Basalet de Don Juan. LaCartuja. Pallaruelo.
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Phascum curvicolle Hedw. Mequinensa, sol argilos descobert. Palíamelo, replans entre J. thurifera. •
Phascum florkeanum Web. et Mohr. Pallaruelo, entre Rosmarinus.
*Pottia davalliana (Sm.) C. Jens. Pallaruelo, sol argilós a les vores
•d'un torrent sec.
Pottia lanceolata (Hedw.) C. Muell. Pallaruelo. Mequinensa.
Pottia intermedia (Turn.) Furn. Basalet de Don Juan, al peu de
-Suaeda fruticosa ssp. brevifolia.
*Pottia mutica Vent. var. salina (Warnst.) Podp. Sariñena, replans
secs descoberts prop de la llacuna.
*Pattia recta (With.) Mitt. Pallaruelo, sobre sol arenós-argilós.
Pottia starkeana (Hedw.). Amb l'especie anterior.
Pterygonei&um ovatum (Hedw.) Dix. Pallaruelo. Mequinensa. Basalet de Don Juan.
*Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. var. humile (Amann) Podp.
>{P. sampaianum Mach.) Des de les primeres recol.leccions fetes ais Monegros per Casas, cada any s'ha trobat a diferentes localitats de la comarca, sobre una ñna capa d'argila dipositada a les depressions, una
petita molsa en forma de diminutes gemes separades unes de les altres,
•sempre fértils en el moment de la recol.lecció. Els fil.lidis teñen les
lameües característiques de Pterygoneurum ovatum pero la urna es
gairabé esférica, molt petita i sostinguda per una curta seda. Estudiada detingudament s'ha observat que les espores fan de 36-40 p. i en
canvi les de P. ovatum mesuren 25-28 \L i les cél.lules de la part superior del fil.lidi son mes o menys romboidals amb les parets mes espesses; la seda mesura 1,5 tnm (Fig. 3). Tots els caracters esmentats
corresponen a la descripción de P. sampaianum (MACHADO, 1925: 211).
També s'ha observat que apareix i fructifica abans que P. ovatum. Quan
aquesta especie comenta a creíxer, generalment ais mesos de febrer i
mar^, la varietat ja ha fructificat i aviat desapareix. P. ovatum és una
•especie molt comuna a tota la comarca pero sempre es troba en forma
de pulvínus o gespes denses i amb l'urna oval o elíptica.
A mes a mes deis caracters morfológics horn pensa que essent una
forma primerenca que creix en peus aíllats potser seria millor considerar-la una especie i acceptar la denominació proposta per Machado.
Crossidium chloronotus (Brid.) Limpr. Mequinensa, sol argilós descobert.
Desmatodon convolutus (Brid.) Front. Pallaruelo.
Aloina pilifera (De Not.) Crum. et Steere. Mequinensa, replans ar-
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gilosos descoberts. Basalet de Don Juan, entre mates de Suaeda frut¡~cosa ssp. brevifolia.
Aloina rigida (Hedw.) Limpr. Palíamelo sobre sol árenos.
^Tortula brevissima Schffn. Bujaraloz. Palíamelo. Alcubierre. Ba*salet de Don Juan, entre Candasnos i Sariñena.

Fig. 3.—PterygoniHton ovatum (Hedw.) Dix. var.
humile (Amann) Podp. A, planta fértil. B, espores. C, cel.lules próximes a l'ápéx del fil.lidi.

Entre les recol.leccions realitzades a l'abril de 1969 resta indeterminada una mostra, molt abundosa i ben fructificada, d'una petita molsa*procedent de Bujaraloz. Vivia en replans i clarianes de la vegetació etr
un pujol próxim a l'Hostal del Ciervo. Mostres semblants eren trobades en anys successius en terrenys secs guixencs a Libros i peí centre
d'Espanya. Finalment aconseguirem identificar aqüestes mostres ambTortula brevissima Schiffn, una petita especie terrícola fácil de confondre amb Tortula muralis o amb Crossidium chloronotus. Un cop reconeguda hem comprobat que és freqüent en els sois secs calcaris en molts
indrets de la península amb una distribució comparable a la de Tortuladesertorum. Posseim mostres de Valdelaguna (Madrid) recol.lectades
peí Dr. Ladero i distribuides a Brioteca Hispanica. R. García ens comunica que l'havia trobada en sois guixencs a les Bárdenas (Navarra),,
l'hem recol.lectada a la finca el Quemadillo prop del riu Algodor (Toledo), Arcos de Salinas i Libros (Teruel), Fuentidueña del Tajo i prop»
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¿'Aranjuez (Madrid). J. Vives ha comunicat la seva presencia propd'Igualada. En els Monegros forma gespes mes o menys compactes obé viu entre Crossidium chloronotus, Pterygoneurum ovatum, Pottia
lanceolata, Aloina rigida, Aloina pilifera, Bryum murorum, Tortula revolvens var. obtusata.

Fig. 4. —Tortula brevissima Schffn A, fil.lidis. B, cél.lules de l'ápex del
fil.lidi. C, cél.lules del mig de la lámina. D, cél.lules de la base. E,
secció transversal a la vora i a la nervadura del fil.lidi. F, urnes. G,
espores.

REIMERS (1941) i SCHIFFNER (1913) donen una detallada descripción
pero creiem oportú de transcriure els carácters que presenten les mostres de Bujaraloz.
Gespes formades per tigetes de 2-5 mm simples o furcades, gairabé
cobertes per l'arena del substrat del qual emergeixen els pels del fil.lidis. Aquests de 1-2 x 0,8 mm mes o menys arrodonits a l'ápex
o lleugerement emarginats. Les vores ámpliament revoltes fins prop de
la base. Cél.lules superiors rectangulars-poligonals de 16 ¡A les de la
part mitjana quadrades de 14 (¿ molt papil.loses, les de la meitat inferior llises, clares, rectangulars de 36 x 18 a 25 x 20 fi. La nervadura
escorrent en un peí llarg quasi llis, és mes ampla en la seva part supe-
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xior i molt papillosa. La secció de la meitat superior mostra un grup
•d'estereides dorsals, 2-4 euricists en el centre i 3-6 oelul.les mes altes
•que ampies amb grans papil.les en la superficie superior, semblants a
les que es veuen en la nervadura de Desmatodon convolutus. Hem vist
peus femenins i peus masculins. Aquests amb anteridis acompanyats
de paráfils filiformes. L'esporangi de 1,5-2 mm de color bru fose sobre
una seda de de 8-10 mm del mateix color, cobért per una caliptra que
arriba fins a la meitat de la urna; l'opercle poc mes llarg que la meitat
•de l'esporangi; les dents del perístoma molt papil.loses, donen una
volta d'espiral. Les espores son Uises de 12-14 ¡i. En la figura 4 es representen els principáis carácters suara descrits.
Tortula desertorum Broth. Osera, clarianes entre Rosmarinus. Palluruelo, sobre sol árenos, en clarianes entre l'herbei.
Tortula muralis Hedw. Pallaruelo, sobre gresos.
Tortula revolvens (Schimp.) Roth. Alcubierre, reptans entre O. tridentata. La var. obtusata, Alcubierre, replans arenosos al cim d'un
monticle.
Tortula ruralis (Hedw.) Gaert. Alcubierre. Osera, clarianes entre
Lygeum spartum. Entre Farlete i Monegrillos, al peu de Rosmarinus.
Tállamelo.
*Tortula vahliana (Schultz.) Mont. Pallaruelo, sobre sol árenos en
depressions humides. Mequinensa.
Grimmia crinita Brid. Mequinensa, roques calcáries del Miocé. Pallaruelo, molt abundant cobrint els gresos.
Grimmia orbicularis Bruch. Mequinensa. Pallaraelo.
^Grimmia pitardi Corb. Pallaruelo, part superior de les vores d'un
torrent sec.
*Funaria hungarica Boros. Pallaruelo, replans argilosos protegits
-per la vegetació arbustiva.
Aquesta especie descrita por BOROS (1924) de les estepes orientáis
•d'Europa, presenta una clara disjunció ais Monegros i les Bárdenas
•(Navarra), comarca que té molt en comú amb la nostra, on va ser
reconectada per R. García. Les mostres han pogut ser comparades
amb exemplars d'herbari classificats per Boros que molt amablement
«ns han estat enviats per el Dr. Pocs a qui agralm la seva gentilesa.
Els nostres exemplars presenten les següents característiques: gametófit petit de 2-3 mm; tija simple o poc ramificada; fil.lidis ampies
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«ovats o espatulats, emarginats, acabats amb un fi acumen; la nervadura sense ser excurrent arriba quasi be fins a l'extrem de la lámina;
•oel.lules de la base hialines, rectangulars de (76) 87-117 x 22-38 ¡x, les
mitjanes de 41-68 x 28-38 ¡i. Seda erecta, curta fins a 1 cm. Urna simé-

Fig. 5. —Funaria hungarica Boros. A, planta fértil. B, urna.
<C, caliptra. D, cél.lules del exoteci. E, fil.lidis. F, cél.lules
de 'ápex de fil.lidi.
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trica, ovalada o piriforme amb la boca molt oberta quan és madura ;
no presenta anell ni perístoma; opérele poc prominent amb punta curta
i obtusa i caliptra mitriforme dividida en quatre lóbuls. En conjunt és
una especie que recorda molt a Physcomitrium pyriforme (Georffy arriba a considerar-la corn una forma halófila d'aquesta especie.) Fig. 5..
*Funaria pulchella Philib. Pallaruelo, sobre sol argilós a les vores.
d'un torrent sec.
Bryum capillare Hedw. ssp. torquescens (De Not.) Kindb. Pallaruelo, clarianes entre / . thurifera.
*Bryum tnurorum (Schimp.) Berk. Sariñena.
Orthotrichum diaphanum Brid. Entre Farlete i Monegrillos, sobre
J. thurifera. La forma propagulifera Spind. a Pallaruelo.
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robin. Pallaruelo. Alcubierre, depressió húmida entre 0. tridentata.
Rhynchostegium megapolitanum (Web. et Mohr.) B. S. G. fo. julocea Briz. Alcubierre. Pallaruelo.
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