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Imatge: Nom Cognom

Mitjanament fixat a l’escorça. Lòbuls amples i +/- arrodonits.
Molt freqüent. A les ciutats podem trobar tal·lus en mal desevolupats.

Apotecis de sèssils a lleugerament
aixecats del tal·lus, amb el disc
de color taronja.

Groc-taronja, fins a verd o
gris en zones d’ombra

Fins a 10 cm de diàmetre.Foliaci.

Xanthoria parietina

Foto de
l’espècie

Escala de la mida
(equival a 1 cm)
Rang d’hàbitats
de l’espècie

Biotipus
Color

Comentaris 
rellevants sobre 
les espècies i 
com reconèixer-les

Autors/res de les imatges

Nom de l’espècie

Detall del tipus 
de reproducció

On es pot
trobar l’espècie
(àrea en blau)

Mida
Tipus de

reproducció

Instruccions d’ús



Identificació dels líquens que 
apareixen a les fitxes i es 
troben a l’arbre. 

A) Primera fase

Buscar l’orientació de l’escorça 
que tingui més diversitat i/o 
cobertura de líquens. L’àrea 
d’estudi és la superfície visible 
en aquesta orientació, entre 
50 i 180 cm del terra. 

2. Identificació de líquens

Completar:
- Nom de l’espècie de l’arbre
    (si el coneixem).
-- Núm. de l’arbre: núm. identifica-
dor de l’arbre i totes les observa-
cions de líquens associades a ell. El 
primer arbre serà el 1 i així successi-
vament (no importa que l’espècie 
sigui la mateixa). 
- Centre educatiu: codi del centre 
educatiu o col·lectiu. 
- Perímetre de l’abre (cm):     
Perímetre el tronc (només arbres
> 35 cm).
-    Número de tal·lus: camp buit 
per ser observació de l’arbre.
-- Abundància liquen. camp buit 
per ser observació de l’arbre.

Seleccionar el projecte           
corresponent

≥ 2 fotos (fulles, tronc, flors, 
fruits)

1. Identificació de l’àrbre
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         Resum de la metodologia de mostreig



-  Si hi ha una altra espècie de 
liquen que apareixi a les fitxes 
es realitza una nova observació 
(mateix procés). 

Escollim el mateix subprojecte

-   Localitzar altres espècies de 
líquens diferents als de les fitxes 
si hi fossin (mateixa àrea delim-
itada de l’arbre). En aquestes 
noves observacions de líquens 
realitzem el mateix procés 
però deixarem en blanc el 
camp “Abundància liquen”camp “Abundància liquen”. 

-   Quan s’hagin estudiat totes 
les espècies de líquens a l’arbre, 
es passarà a l’estudi d’un nou 
arbre. 

B) Segona fase

Completar:
- Nom de l’espècie de liquen (si el 
coneixem).
- Núm. arbre: assignar el mateix 
número d’arbre que hem posat. 
-- Centre educatiu: codi del centre 
educatiu o col·lectiu. 
- Perímetre de l’abre (cm): camp 
buit per ser obsrvació de liquen.
- Abundància liquen: superfície 
estimada coberta pel liquen en l’àrea estimada coberta pel liquen en l’àrea 
estudiada de l’arbre utilitzant un full 
DIN A4: 
• Major que un DIN A4
• Entre un DIN A4 i 1/2 de DIN A4
• Entre 1/4 de DIN A4 i 1/2 de DIN A4
• Entre 1/8 de DIN A4 i 1/4 de DIN A4
•• Menor que 1/8 de DIN A4.

Creem una nova observació a 
Natusfera

 (fem almenys 2 fotos: 
aspecte general i detall)
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Imatge: Antonio Gómez Bolea

Lòbuls estrets que queden aixecats més o menys perpendiculars a l’escorça.
Pel color, el podríem confondre amb Xanthoria parietina (més gran i amb
apotecis). 

Marges sorediats. 
Soredis grocs. 

Groc llimona a groc mostassa.
A l’ombra pot trobar-se
lleugerament verdós. 

Normalment són tal·lus confluents
que poden ocupar desenes de cm2.

Microfoliaci.

Candelaria concolor



Imatges: Antonio Gómez Bolea



Imatge: Sergio Pérez Ortega

No l’hem de confondre amb Ramalina farinacea, que no presenta
diferència de color entre la cara inferior i la superior.

Soralis blancs i farinosos als
marges i la superfície de les
lacínies.

De verd groguenc a verd
grisenc a la cara superior i
blanquinós a la cara inferior. 

Fins a 6 cm de longitud. Fruticulós.

Evernia prunastri



Imatges: Sergio Pérez Ortega, Carlos de Mier i Antonio Gómez Bolea



Imatge: Antonio Gómez Bolea

Mitjanament fixat a l’escorça. Lòbuls amples de fins a 1 cm. A Barcelona
podem trobar dues espècies: F. caperata i F. soredians.

Soralis sobre el tal·lus, amb
soredis d’aspecte granulós o
farinós.

De verd groguenc fins a verd
blavós.

Fins a 10 cm de diàmetre.Foliaci.

Flavoparmelia sp.



Imatges: Sergio Pérez Ortega i Antonio Gómez Bolea



Imagen: Antonio Gómez Bolea

Íntimament fixat a l’escorça. Lòbuls estrets. Normalment presenten 
reproducció asexual. Podem trobar nombrosos tal·lus confluents 
ocupant grans espais del tronc.

Soredis granulosos en soralis
circulars a la superfície dels lòbuls.
Apotecis amb el disc de color bru
fosc a negre i marge del mateix
color que el tal·lus.

Gris verdós fosc a gris 
brunenc.

Fins a 2 cm de diàmetre.Microfoliaci.

Hyperphyscia adglutinata



Imatges: Sergio Pérez Ortega, Antonio Gómez Bolea i Laura Force Seguí



Imatge: Antonio Gómez Bolea

Laxament fixat a l’escorça. Lòbuls amples  +/- aixecats, a vegades amb
cilis negres al marge. A Barcelona podem trobar dues espècies molt
semblants: P. reticulatum i P. perlatum.

Soralis de color gris blanquinós
al marge dels lòbuls, amb
abundants soredis que li donen
l’aspecte de marges inflats. 

Gris clar +/- blavós. La part
inferior de color bru al marge
i negre cap el centre.

Fins a 20 cm de diàmetre.Foliaci.

Parmotrema sp.



Imatges: Antonio Gómez Bolea



Imatge: Sergio Pérez Ortega

Els lòbuls són +/- aixecats i tenen un color grisenc, el que ens permet
diferenciar-la de Hyperphyscia adglutinata més verdosa i molt més
enganxada al substrat.

Soralis circulars sobre la
superfície, i a vegades també
al marge dels lòbuls.

De gris clar fins a gris fosc.
A vegades presenta tons
brunencs.

Fins a 3 cm de diàmetre.Foliaci.

Phaeophyscia orbicularis



Imatges: Sergio Pérez Ortega



Imatge: Antonio Gómez Bolea

Mitjanament fixat al substrat. Lòbuls estrets i aixecats, amb cilis als marges. 
Espècie que viu sovint amb Xanthoria parietina. 

Soralis en forma de caputxó,
a l’extrem dels lòbuls.
Soredis verdosos. 

De gris verdós a gris blavós. 

Fins a 3 cm de diàmetre.Foliaci.

Physcia adscendens



Imatges: Antonio Gómez Bolea, Jaume Piera i Míriam Garcés



Imatge: Antonio Gómez Bolea

Lacínies de secció +/- plana. Per no confondre-la amb Evernia prunastri
hem de mirar que les lacínies tinguin el mateix color per les dues cares.

Soralis blancs i farinosos, en
forma de trau al marge de les
lacínies.

De gris verdós a gris blavós.

Fins a 6 cm de longitud, en
lacínies estretes i molt dividides,
que queden penjant. 

Fruticulós.

Ramalina farinacea



Imatges: Antonio Gómez Bolea



Imatge: Antonio Gómez Bolea

Acostuma a formar coixinets. De fàcil reconeixement pels cilis marginals. 

Apotecis amb el disc de color
taronja i cilis marginals de
color groc ataronjat.

Groc ataronjat, de vegades
amb zones grisenques.

Fins a 2 cm d’alt.Fruticulós.

Teloschistes chrysophthalmos



Imatges: Antonio Gómez Bolea



Imatge: Sergio Pérez Ortega

Mitjanament fixat a l’escorça. Lòbuls amples i +/- arrodonits.
Molt freqüent. A les ciutats podem trobar tal·lus mal desevolupats.

Apotecis de sèssils a lleugerament
aixecats del tal·lus, amb el disc
de color taronja.

Groc-taronja, fins a verd o
gris en zones d’ombra

Fins a 10 cm de diàmetre.Foliaci

Xanthoria parietina



Imatges: Sergio Pérez Ortega i Antonio Gómez Bolea



Tipus de reproducció que 
produeix clons dels tal·lus 
originals. Les estructures més 
comunes són els isidis i els 
soredis, on trobem tant el fong 
com l’organisme fotosintètic 
(alga o cianobateri).

Reproducció asexual

Els líquens es poden reprouir de 
manera sexual o asexual.

Reproducció

Forma diminuta del biotipus 
foliaci en la que els lòbuls no 
sobrepassen els 2 mm. 

Microfoliáci

Cadascuna de les divisions 
arrodonides dels tal·lus foliacis, 
ben visibles a la perifèria.

Lòbul

Cadascuna de les branques 
aplanades d’alguns tal·lus 
fruticulosos.

Lacínies

Forma de creixement dels líquens 
que recorda a un petit arbust fixat 
al substrat per un sol punt.

Fruticulós

Forma de creixement dels líquens 
que sembla una làmina o fulla 
enganxada al substrat.

Foliaci

Prolongacions allargades en forma 
de pèls. 

Cilis

És la forma de creixement que té el 
liquen. Principalment es distingeix-
en els tipus crustaci, foliaci i fru-
ticulós.

Biotipus

Estructura de reproducció sexual, 
en forma de disc o copa, on es 
desenvolupen les espores.

Apoteci
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Glossari



Cos vegetatiu del liquen, el qual és 
el resultat d’una simbiosi estable 
entre un fong i un organisme 
fotosintètic (alga o cianobacteri).

Tal·lus liquènic

Suport físic sobre el qual viuen els 
líquens (escorça, roca, el terra, etc.).

Substrat

Conjunt de soredis que tenen una 
forma més o menys delimitada, 
generalment arrodonida.

Soralis

Són estructures per a la 
reproducció asexual, en forma de 
petitíssimes esferes, formades per 
agrupació de cèl·lules del fong i 
l’organisme fotosintètic (alga o 
cianobacteri).

Soredis

Unió íntima i duradora entre dos 
organismes. En algunes simbiosis 
els organismes implicats es 
beneficien mútuament, mentre en 
d’altres no. 

Simbiosi

Forma de reproducció que implica 
recombinació del material genètic 
(meiosi). En els líquens és exclusiva 
del fong i el producte final són les 
espores.

Reproducció sexual
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Amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.


