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Una bona part de les espbcies del gknere Pohlia tenen els fil.lidis molt semblants 
en la forma i en les mides, com també la trama cel.lular. Solen ser estbrils, i en 
aquest cas només la presbncia de bulbils és decisiva per a la seva identificació. Per 
culpa de la seva difícil classificació, nombrosos exemplars recol.lectats durant els 
darrers vint anys quedaren arxivats tot esperant de disposar de temps i d'una millor 
bibliografia. Finalment, hem revisat totes les mostres de Pohlia procedents de la 
península Ibkrica incloses a l'herbari BCB, al mateix temps que intenthem deter- 
minar aquelles que fins ara havíem considerat conflictives. Generalment ens hem 
basat en les claus de determinació de Nyholm (1993), Demaret & Arts (1993) i 
Shaw (1981). Tret de la Pohlia atropurpurea (Wahlenb.) Lindb. i la P. lescuriana 
(Sull.) Grout, de presbncia incerta a la Península, hem catalogat del vessant sud 
dels Pirineus la resta de Pohlia que consten al checklist (Casas, 1991). 

Hohnel(1895) va descriure la Pohlia andalusica d'uns exemplars mancats de 
l'esporbfit recol.lectats l'any 1892 al vessant sud-oest del Veleta, pic culminant 
d'un massís constitutiu d'una part molt important de la Sierra Nevada, situada al 
sud de la península Ibbrica. Shiffner (1904), en revisar els exemplars de l'herbari 
Hohnel, va confirmar la nova espbcie alhora que afirmava que era ben diferent de 
la Pohlia drummondii (C. Müll.) Andr. (Webera commutata Schimp.) i de la 
P. obtusifolia (Brid.) L. Koch (W. carinata Brid.), tal com indicava Hohnel. 
Hohnel va observar a 1'axil.la dels fil.lidis uns cossos petits, rígids, verds, man- 
cats d'apkndixs fiblidials, als quals anomena pseudopodis. Sembla que es referia 
als bulbils presents en moltes espbcies de Pohlia, l'observació dels quals fa pos- 
sible la seva identificació. 

Era molt particular que tot i ser una espkcie de distribució molt Amplia per 
Europa (Dull, 1985) i al nord dYAmkrica, amb el tipus originari d'Andalusia, no 
fos citada de cap altra localitat espanyola. La inclusió al checklist Casas (1991) 
era exclusivament fruit de la recopilació de la nota de Hohnel, sense cap altra loca- 
litat coneguda ni de la mateixa Sierra Nevada, ja que restava inbdita la mostra del 
Corral del Veleta recollida per J. A. Gil 1'any 1976 i no va ser determinada com a 
P. andalusica fins l'any 1990 per Shaw (Herbari J. Muñoz no. 1276). Una comu- 
nicació i un comentari verbal de J. Muñoz ens va estimular a revisar totes les 
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recol.leccions de Pohlia encara per determinar. Amb aquesta revisió hem compro- 
vat que P. andalusica existeix al vessant sud dels Pirineus, on sembla rara. El fet 
que una bona part de les mostres són estbrils i no tenen bulbiles ens ha dificultat 
el seu reconeixement. Malgrat aquesta circumstincia, hem aconseguit veure els 
bulbils característics i poden esmentar amb certesa les localitats següents: 

Alta Ribagor~a: Benasc, la Renclusa, roques amb Andreaea, alt. 2000 m. Vilaller, 
alt. 1680 m, leg. Canalis. 

Pallars Sobiri: Alins, alt. 2000 m. Agulles d'Amitges, alt. 2400 m. 
Andorra: Port de Cablis, alt. 2350 m. 

La P. andalusica se suma al redu'it grup d'esp2cies de bribfits que es troben a 
les parts elevades dels Pirineus i de la Sierra Nevada, com Anthelia juratzkana 
(Limpr.) Trev., Bryum weigelii Spreng., Hydrogrimmia mollis (B., S. & G.)  
Loeske i Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske. 

Segons la llista roja de bribfits (Sérgio et al., 1994), P. andalusica fou consi- 
derada R (no s'ha trobat a Portugal). Malgrat les noves localitats, mantenim la qua- 
lificació de R, ja que aquestes són poques i esparses. En trobar-se principalment a 
les roques, creiem que el seu habitat als Pirineus no ofereix gaire perill. 
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