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RESUM 

En aquest estudi s’ha determinat la deposició atmosfèrica de metalls pesants a partir dels 

bioindicadors Xanthoria parietina (liquen) i Hypnum cupressiforme (molsa), en 16 punts de 

mostreig  repartits per la zona on s’ubicarà el futur parc natural de les Muntanyes de Prades 

(Tarragona). A partir de la comparació de les concentracions obtingudes en aquest treball amb 

les d’altres estudis de plantejament equiparable, es va comprovar que la majoria de valors de 

concentració dels metalls eren similars als d’altres zones geogràfiques estudiades, a excepció 

del crom i el níquel, que presentaven valors clarament més elevats.  A partir de proves 

estadístiques (ANOVA, regressions múltiples) es va determinar que existien diferències 

significatives  entre les concentracions de metalls dels diferents punts de mostreig. També es 

van detectar correlacions significatives entre les concentracions dels punts de mostreig i la 

distància d’aquests respecte els focus potencials de contaminació que s’havien considerat 

prèviament. Amb les dades obtingudes a partir un petit anàlisi de la riquesa liquènica dels 

punts de mostreig, es va disposar d’informació extra per poder avaluar les fonts i el patró de 

distribució d’aquests contaminants. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the atmospheric deposition of heavy metals by the 

chemical analysis of the biomonitors Xanthoria parietina (lichen) and Hypnum cupressiforme 

(moss)in the area of the natural park of Muntanyes de Prades (Northeast Spain). By the 

comparison of the obtained concentrations with other studies of similar approach, we could 

proof that the majority of the metal concentration values were similar to the ones found in 

papers analyzing  other geographic places, except for Cr and Ni, that showed clearly higher 

values. By statistical tests (ANOVA, multiple regression) we found significative differences in 

metal concentrations between the sampling points and significative correlations between the 

sampling points concentration values and the distance between the pollution focus and the 

sampling points. The obtained data in a small study of the zone lichen’s richness helped to 

understand better  the environmental distribution of the analyzed pollutants.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Els líquens i les molses estan entre els organismes més utilitzats per la biomonitorització 
d’elements traça (els metalls Al, Ti, V, Cr, Ni, Cu, Co, Zn, As, Sb, Pb, Cd en el cas que ens ocupa), 
existint un gran nombre d’articles publicats sobre aquest tema en les últimes dècades.  Aquest 
mètode de mesura de concentracions, basat en la recol·lecció de mostres biològiques, és 
generalment més fàcil i barat que l’ús de filtres d’aire, permet l’estudi de possibles sinèrgies 
entre metalls (Scerbo et al., 1999) i facilita l’estudi de zones aïllades. D’altra banda, els 
biomonitors recollits en el camp estan subjectes a variacions incontrolables que depenen de 
les variacions ambientals i que poden modificar la taxa de creixement, la forma i l’acumulació, 
entre altres variables (Brown and Brown., 1990; Bargagli et al., 1995). La comparabilitat dels 
resultats obtinguts entre diferents espècies de biomonitors és un altre problema (Schmid-Grob 
et al., 1992).  
Els objectius d’aquest treball són: determinar els nivells generals de deposició atmosfèrica de 
metalls pesants (comparant-los amb els d’altres estudis de plantejament similar), caracteritzar 
els patrons de distribució i els principals focus d’immissió del camp de Tarragona que afecten 
l’àrea d’estudi, amb l’ajuda de la riquesa liquènica de la zona. També es duu a terme una 
evaluació del comportament dels biomonitors emprats a partir dels resultats obtinguts.  
 

 

 

2. MATERIAL I MÈTODES 

Zona d’estudi:  

Les Muntanyes de Prades són un conjunt orogràfic que forma part de la serralada pre-litoral de 

Catalunya. Estan regides per un clima mediterrani però amb clara influència continental. El 

2006 es va presentar un avantprojecte pel qual aquesta zona es declararia parc natural, però  

d’altra banda, és propera a varis focus de contaminació destacables, tals com una 

petroquímica, papereres, grans nuclis de població i vies de transport importants.  Es van 

escollir 16 punts de mostreig repartits per l’àrea d’estudi tenint en compte varis factors, tals 

com:  la distància respecte els focus de contaminació considerats, buscar la màxima 

homogeneïtat altitudinal i espacial i la creació de petits transectes amb els punts, de manera 

que representessin les valls considerades més importants. Es van escollir aquests dos 

bioindicadors per dur a terme aquesta tasca pel fet que són molt abundants en la zona 

d’estudi i es troben entre els més utilitzats arreu del món per determinar la deposició 

atmosfèrica de metalls pesants. 

 

Mostreig i tractament de les mostres: 

Cada un dels 16 punts de mostreig consistia en tres subpunts, propers entre ells i de 50x50 

metres de grandària. En aquests subpunts es mostrejaven entre 5 i 10 líquens dels arbres 

situats dins de les parcel·les i 3 molses. Les parcel·les de mostreig havien d’estar a una 
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distància mínima de 300 metres de qualsevol carrer principal o zona poblada i 100 metres de 

qualsevol casa i/o carretera. Es feien servir guants de làtex per no contaminar les mostres i es 

dipositaven dins de bosses de paper, que posteriorment s’introduïen en una cambra frigorífica 

per conservar la biomassa en bon estat. 

Xanthoria parietina: El procediment de mostreig d’aquest liquen es duia a terme extraient amb 

un ganivet de plàstic la part del tal·lus situada entre l’extrem exterior i els primers apotecis 

madurs, per tal de valorar només la contaminació dels últims 2-3 anys. Es van seguir una sèrie 

de precaucions per reduir la variabilitat entre mostres al mínim: Els líquens es van mostrejar a 

una alçada mínima de 1,2 metres respecte el terra (per evitar la contaminació del sòl), la 

inclinació del tal·lus havia de trobar-se entre els 0 i 20º (per uniformar l’exposició a la 

deposició de partícules), es va fixar un tamany mínim per als tal·lus recol·lectats i es va 

procurar que els arbres on es mostrejaven els líquens estiguessin vius i no mostressin 

anomalies. 

Hypnum cupressiforme: La recol·lecció d’aquesta espècie es feia tenint en compte la inclinació 

del tal·lus (entre 0 i 20º) i vigilant que no estigués situat a sota de canòpies d’arbre o arbust. 

De les mostres obtingudes s’extreien els apèndixs dels fil·lidis que presentaven color verd, que 

corresponen a una edat aproximada de 2 anys (Sardans and Peñuelas., 2005) 

 Les mostres d’ambdós bioindicadors es van netejar de pols, trossos d’escorça o sòl. Tot seguit 

es posaven a una estufa a la temperatura de 60º durant 24 hores, per extreure tota la humitat. 

Posteriorment, es triturava el tal·lus amb un morter i es pesava.    

Valoració de la riquesa liquènica: Es va anotar les espècies de líquens diferents trobades en 5 

arbres escollits de manera aleatòria en cada un dels subpunts de mostreig.  

 

Anàlisi químic:  

Les mostres es van tractar amb una digestió àcida (per tal de facilitar la detecció dels elements 

traça), fent ús d’un microones adaptat.  Per dur a terme aquest procés es va preparar una 

dissolució 2:1 de 4HClO  i 3HNO .  Es van utilitzar tubs de tefló (submergits en dissolució amb 

HCl durant dues hores abans de cada ús), en els quals es col·locava la mostra triturada i 

s’afegien 2ml de la mescla d’àcids. En cada tanda es feia la digestió de 18 tubs:  16 tubs amb 

mostra (entre 100 i 150mg de liquen o molsa), 1 blanc (només amb la mescla àcida) i un patró 

(substituint la mostra de bioindicador pel patró Poplar Leaves). Un cop fetes les digestions 

àcides per a totes les mostres, es van portar al servei d’anàlisi de la UB, on l’espectròmetre 

d'ICP-MS (Agilent 7500ce) va determinar les concentracions de metalls pesants presents en les 

mostres. L’anàlisi del mercuri no va ser satisfactòria (ja que aquesta màquina té dificultats per 

mesurar-lo correctament) i es va haver de descartar de l’estudi. 

Tractament i anàlisi de dades:  Es van convertir les dades obtingudes a µg/g de pes sec (ppm), 

es van restar els blancs i es van comparar els valors obtinguts per al patró amb els seus valors 

estandarditzats, per tal de corroborar que les analítiques havien sigut precises. Dels 13 metalls 
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que es pretenien analitzar inicialment, el mercuri va haver de ser descartat i 3 metalls (Al, Ti, 

Sb) van haver de ser corregits perquè estaven molt lluny dels valors estandarditzats del patró 

de referència.  

Les dades obtingudes van ser tractades amb anàlisis estadístiques tals com ANOVA i  

regressions múltiples, per tal de trobar diferències significatives entre les concentracions dels 

punts de mostreig  i buscar patrons de distribució espacial d’aquests contaminants. 

 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Determinació de la deposició atmosfèrica de metalls pesants: 

 Les mitjanes de les concentracions obtingudes en cada punt s’han comparat a les d’altres 

estudis de plantejament equiparable al present treball. Els valors de metalls obtinguts en 

aquest estudi són similars als d’altres articles científics, a excepció del níquel i el crom, que 

presenten valors clarament més alts que els habituals per aquests bioindicadors. D’altra 

banda, el plom mostra unes concentracions més baixes que la majoria d’estudis consultats. 

Taula 1. Taula amb els valors obtinguts en els punts de mostreig de la zona estudiada, les mitjanes, les medianes 

valors mínims, valors màxims, desviacions estàndard i coeficients de variància de totes les concentracions 

obtingudes amb  Hypnum cupressiforme en µg/g de pes sec (ppm). 

 

Xanthoria parietina : La presència de metalls determinades per aquest bioindicador segueix el 

següent ordre: Al > Ti > Zn > Cr >Ni > Cu > Pb > V > Co > As > Sb > Cd. S’observen coeficients de 

variància elevats en varis metalls, especialment el crom (132%) i el níquel (128%), que podrien 

indicar l’existència de diferents episodis de contaminació en els punts de mostreig (Brunialti 

and Frati., 2007).  En comparar els valors obtinguts amb els d’altres estudis de plantejament 

equiparable s’aprecia que en aquest treball,  Ni, i Cr tenen una concentració més elevada, 

mentre altres metalls com Pb i Cd mostren concentracions lleugerament per sota dels valors 

amb què s’ha comparat. Co presenta valors més baixos, però en només disposar d’un valor per 

comparar no es considera significatiu. Ti i Sb no s’han pogut comparar per manca de dades. 

Hypnum cupressiforme: la presència de metalls, de més concentració a menys concentració 

seguiria un ordre similar (exceptuant V i Sb) al trobat en Xanthoria parietina: Al > Ti > Zn > Cr > 

Ni > Cu > V > Pb > Co > Sb > As > Cd (taula 1). Els coeficients de variància són menors als del 

liquen, destacant níquel (79%), crom (73%), cadmi (85%), arsènic (79%) i plom (75%) com els 

que presenten major variabilitat, i Sb i Al els que presenten unes concentracions més 

 Alumini Titani Vanadi Crom Cobalt Niquel  Coure Zinc Arsènic Cadmi Antimoni Plom 

Mitjana 3408,45 68,67 3,07 15,06 0,52 8,42 6,66 28,81 0,41 0,13 0,43 2,73 

Mediana  2585,37 38,30 2,67 12,14 0,46 7,53 6,22 28,65 0,38 0,11 0,40 2,38 

Minim 714,79 3,02 0,81 2,05 0,02 1,81 2,10 5,34 0,03 0,04 0,10 0,60 

Maxim 12584,95 647,24 9,22 52,57 1,87 27,05 16,01 54,31 1,96 0,61 1,14 12,20 

Desviació 
estàndard 808,92 40,46 1,75 11,94 0,34 6,12 2,55 10,18 0,35 0,10 0,03 2,04 

Coeficient de 
variancia (%) 24 59 57 79 66 73 38 35 85 79 6 75 
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uniformes arreu. En la comparació dels valors amb els d’altres estudis similars que han utilitzat 

Hypnum cupressiforme com a bioacumulador també es pot observar que  Ni i Cr mostren 

valors notablement més alts que els determinats en altres indrets, així com Zn i Pb mostren 

valors lleugerament més baixos. Co, Ti i Sb no s’han pogut comparar per manca de dades. 

 

Distribució espacial de la contaminació:  

A partir de les concentracions i les distàncies entre els punts de mostreig i els potencials focus 

d’emissió de metalls pesants de la zona, es van trobar correlacions significatives, fet que indica 

que aquests focus tenen un paper destacat en la distribució de la deposició atmosfèrica de 

metalls pesants en la zona, especialment en el níquel i el crom. Coneixent de cada punt de 

mostreig els valors de deposició atmosfèrica, la seva riquesa liquènica i la distància als focus 

emissors de metalls pesants s’ha intentat caracteritzar patrons de distribució, intentant 

esbrinar quina importància tenia el component natural i el component antropogènic en els 

valors de concentració obtinguts.  

 

Fig. 1. Mapa amb la distribució de les concentracions de níquel determinades amb Xanthoria parietina a la zona 

d’estudi, en µg/g de pes sec (ppm).  
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Valoració dels sistemes de bioindicació 

S’ha valorat i comparat entre sí els sistemes de bioindicació emprats, després d’observar el seu 

comportament en la determinació de la deposició atmosfèrica de metalls pesants i la 

caracterització dels patrons de distribució. 

 

Fig.2. Comparació dels valors obtinguts per a l’arsènic a partir de Xanthoria parietina i Hypnum cupressiforme. Els 

valors estan representats en µg/g de pes sec (ppm). 4t quad = Quart quadrant.  Els quandrants són agrupacions 

geogràfiques dels punts de mostreig, també visibles a la fig.1. 

 

S’han fet les següents valoracions: 

- Les concentracions obtingudes amb la molsa i el liquen han pogut comparar-se 

satisfactòriament a altres valors d’estudis de plantejament equiparable, corroborant la 

seva precisió i eficàcia en la tasca de determinar la deposició atmosfèrica de metalls 

pesants. 

- El liquen acostuma a mostrar valors de concentració més elevats que la molsa, 

exceptuant l’antimoni, on els resultats de la molsa han sigut més alts i precisos. 

- Els valors mitjos de tots els punts de mostreig són semblants per als dos bioindicadors, 

i també mostren nombroses coincidències alhora de indicar quins són els punts amb 

concentracions més elevades. Per determinar amb precisió els patrons de distribució, 

però, existeixen més contradiccions entre els seus valors i no es mostren tan fiables. 

- Els dos mètodes de bioindicació utilitzen mecanismes diferents per captar i/o acumular 

la deposició atmosfèrica de metalls pesants, complicant la seva comparació. 
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4. CONCLUSIONS 

Un cop feta la discussió sobre els resultats, es poden extreure les següents conclusions: 

• Els bioindicadors Xanthoria parietina i Hypnum cupressiforme han corroborat que són 

uns instruments eficaços per la mesura de la deposició atmosfèrica de metalls pesants, 

ja que els valors obtinguts s’han pogut contrastar  i han donat valors similars d’altres 

estudis i han mostrat correlacions entre les emissions més importants i les 

concentracions en el seu tal·lus. Això els converteix en una de les millors opcions per 

determinar la deposició atmosfèrica de metalls pesants en zones aïllades o on les 

estacions de mesura físico-química tenen difícil accés. 

• S’ha observat que, deixant de banda els nombrosos motius que poden influir en els 

valors de les concentracions, el sistema emprat per mesurar metalls amb el liquen 

presenta concentracions més elevades que el sistema usat amb la molsa. D’altra 

banda, en aquest estudi, també s’ha observat que per determinar les concentracions 

d’antimoni, la molsa ha ofert uns resultats molt més acurats que el liquen. 

• S’ha determinat que a les Muntanyes de Prades existeixen unes concentracions 

similars de metalls a altres zones mostrejades mitjançant aquest mètodes, exceptuant 

el crom i el níquel, que presenten concentracions clarament més elevades dels valors 

habituals, i s’han pogut pogut establir algunes relacions significatives entre les 

concentracions obtingudes i  les emissions de certs focus de contaminació. 

• La determinació dels nivells generals de contaminació (mitjanes i medianes dels valors 

obtinguts en els punts de mostreig) han mostrat precisió, i també s’han mostrat força 

coincidències entre els bioindicadors alhora de localitzar els punts amb concentració 

més extrema de determinats metalls. Però per determinar distribucions espacials amb 

més eficàcia, es necessitarien més dades, tals com temperatura i vent en els punts de 

mostreig i en els focus de contaminació (per poder predir millor el comportament dels 

contaminants) determinar els factors d’enriquiment, per tal de conèixer quina és 

l’influència del sòl en les concentracions obtingudes (i aïllar així el principal component 

de les fonts naturals de metalls pesants), fet que ens permetria conèixer molt millor 

quina és la contaminació antropogènica real. 

 

 

5. PROPOSTES DE MILLORA 

Es considera que el mètode seguit ha ofert resultats acurats i satisfactoris, però es podrien 

fer millores: 

• L’ús de diferents mètodes de bioindicació (líquen i molsa) implica que les diferents 

espècies acumulen els metalls amb ratios diferents. Es fa palès doncs, que és 

necessari usar mètodes de calibratge  i, a nivell general, millorar els mètodes de 
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comparació entre les espècies bioindicadores i també entre els bioindicadors i les 

mesures fisicoquímiques, ja que aquestes mancances són les que disminueixen el 

potencial i la utilitat d’aquest tipus d’estudis, en no poder-se equiparar les 

concentracions obtingudes amb els valors de legislació sobre la contaminació 

atmosfèrica per metalls pesants. 

• Es podria mesurar les distàncies entre els petits focus locals (carreteres, sobretot) i 

els punts de mostreig, ja que poden tenir una importància significativa.  

• Fer servir únicament una espècie o gènere d’arbre sobre la que mostrejar líquens, 

per tal de reduir la variabilitat entre les mostres preses.   

• Un major nombre de rèpliques o de subpunts de mostreig  milloraria la resolució 

de les dades, tant per Hypnum cupressiforme com per Xanthoria parietina. 

• Augmentar el nombre de blancs i el nombre de patrons en l’anàlisis química  

(digestions àcides) hauria fet més robustos i fiables els resultats obtinguts. 
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