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Es consideren organismes molt resistents, com ho reflecteix la seva 
capacitat de colonitzar absolutament tots els ecosistemes de la terra: des del 
desert del Sàhara, fins als llocs més remots de l’Antàrtida, les selves 
equatorials, etc. La seva estructura permet entendre els líquens més com un 
ecosistema estable, en equilibri amb el medi, que no pas com un organisme. 
Dins de l’àmbit de l’ecologia el valor indicador d’una comunitat és més gran 
que el d’una espècie, ja que és el resultat de la integració de les interaccions de 
tots els individus que la integren. Els líquens es caracteritzen per una marcada 
sensibilitat a l’estrès ambiental com la pol·lució o els canvis climàtics. Gràcies 
a aquesta susceptibilitat, els líquens són sobretot utilitzats com a indicadors de 
la qualitat ambiental, tant de la contaminació atmosfèrica per l’emissió de gasos 
contaminants com de l’estat de conservació dels boscos.  

Veurem diferents aplicacions que s’han fet dels líquens com a 
bioindicadors i la seva utilització per a dur a terme datacions quan altres 
mètodes com el carboni 14 no són tan fiables. També es plantejarà què cal fer 
amb ells quan creixen sobre patrimoni monumental, són un enemic o bé un 
aliat?  

Els líquens són el resultat de l’associació entre un fong (dit micobiont) i una alga o un cianobacteri (anomenats 
fotobiont), que constitueixen una estructura estable, amb uns trets biològics propis. No és rar trobar en aquesta simbiosi 
més de dos organismes implicats: per exemple, dos fongs convivint amb una alga o bé dos fotobionts diferents amb un 
mateix fong. Recentment, també s’ha comprovat la presència de bacteris i la importància que tenen en el manteniment de 
l’associació simbiòtica.  
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