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Els nematodes son elements importants de la microfauna de les molses

i dels sols brioedafics, aixi com de la vegetacio muscinia de les aigiies dol-

ces. Horn troba sovint en certs medis d'aquests biotops amb caracteristi-

ques definides comunitats nematiques suficientment tipiques i representa-

tives. Entre aquests biotops hi ha les torberes.

Exposem aci els principals resultats i considerations sobre els estudis

nematologics realitzats per l'autor en alguns medis turficoles i en altres

inedis veins dulciaquatics i briofitics al nostre pals, especialment en indrets

del Pirineu.

Tant l'interes com 1'exposici6 d'aquesta nota estan orientats fonamen-

talment en sentit ecologic, ja que les conditions del medi son les uniques

que tenon veritablement influencia sobre els animals en giiestio. Altres

factors, corn els geografics, juguen molt secundariament. Ecologicament

considerada, la torbera ve a esser una mena de Pont entre el biotop aquatic

i el de les molses. D'altra banda, el sol briofitic representa una transicio

del medi litofitic al protoedafic, es a dir, al sol primordial. Les torberes,

aixi coin les altres formacions briofitiques, poden oferir-nos, doncs, un

magnific camp comparatiu.

Els organismes animals que viuen d'una manera tipica en aquests

biotops i que constitueixen la part mes representative del que hom deno-

mina el brioedafon, son, en principi, elements muscicoles barrejats amb

formes aquatiques o terricoles. Es tracta, sobretot, d'una microfauna hidrb-

fila, integrada principalment per Rotifers, Tardigrades, Tecamebes i Ne-

matodes, a part els Protozous.

Els biotops estudiats en aquesta nota comprenen una seleccio un xic

variada: torberes pantanoses, torberes higropetriques, llacunes torberoses,

molses de fonts, estanys i rierols, torberes d'alta muntanya i coixinets i

tapissos de molses. Successivament tractarem de cada un d'aquests medis.

TORBERES PANTANOSES. - Formades essencialment per masses de Sphag-

num amb Drosera, Carex, Potamogeton, Ranunculus i Utricularia, estan

immerses dins l'aigua que s'esmuny dolcament. A mes dels Sphagnum,

la vegetacio muscinia alberga aixi mateix molses hipnacies (Drepanocla-

dus). En aquests tipus de torbera, la reaccio del medi es acida (pH: 4-5).
Aquest biotop presenta una comunitat nematodica ben definida i gai-
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retie sempre constant; les especies mes representatives son Ironus igna-

vus i Monhystera paludicola, ambdues formes dominants, seguides d'Ac-

tinolaimus racrolaimus i Dorylaimus limnophilus. Horn hi troba aixi

mateix, be que amb una abundancia molt mes minvada, Aphanolaimus

aquaticus, Monhystera filiformis i Dorylaimus stagnalis. Aquesta faunula

nematodica recorda la de certes torberes similars de l'Europa atliurtica i

central.

PETITES TORBERES HIGROPETRIQUES. - Han estat estudiades principal-

ment al Pirineu i adhuc a la regio cantabrica. Dins aquests coixinets de

molsa (hipnacies), pels quals s'esmuny l'aigua, hi viuen comunitats nema-

todiques diverses, i hi dominen les especies Dorylaimus stagnalis, Tripyla

papillata i Actinolaimus macrolaimus. Son igualment habituals, entre d'al-

tres, algunes especies de Plectus.

LLACUNES TORBEROSES. - Aquests indrets, amb una gran quantitat de

detritus i envaits quasi completament per la vegetacio, poden considerar-se

corn a llacunes que han arribat a la darrera fase de llur evolucio, amb un

cert grau de torberitzacio. Poden servir d'exernple multitud de petits estanys

muntanyencs acaramullats. Es tracta d'un biotop ben caracteritzat amb

una vegetacio muscinia de Sphagnum i hipnacies, acompanyada de Scirpus,

Nymphaea i Potamogeton.

La comunitat nematodica d'aquest medi es perfectanrent caracteritza-

da per dues especies dominants: Dorylaimus limnophilus i Monhystera

paludicola. Altrament, hom hi troba alguna especie dels generes Ironus

i Tripyla; en canvi, son aixi mateix frequents les especies de Trilobus i

adhuc d'Actimolaimus. Aquesta faunula nematodica es troba ja proxima

a la dels estanys i els rius.

MoLSES DE EONTS. - Aquest medi ha estat estudiat, ultra als Pirineus,

a les muntanyes galaiques i cantabriques, a una certa altitud, al voltant

dels 2.000 In. Aquest biotop, un xic similar als aiguamolls, ofereix una

vegetacio fonamental de molses hipnacies (Drepanocladus, Bryum, Philo-

notis), i alberga una comunitat nematodica oscil-lant entre la de les veri-

tables torberes i la dels rius i els estanys. Hi dominen essencialment diver-

ses especies del genere Dorylaimus i afins, tals com Dorylaimnus stagnalis,

D. limnophilus i Mesodorylaimus obtusicaudatus, acompanyades per Acti-

nolaimus macrolaimus i Trilobus gracilis; en ocasions aquest ultim es

reemplacat per T. longicaudatus.

MOLSES MARGINALS DELS ESTANYS I ELS LLACS. - Principalment han

estat estudiats aquests medis a les zones pirinenca i cantabrica. Al Pirineu

son molt caracteristics els petits llacs glaciars anomenats estanys a Cata-

lunya i uibones» a Arago, a una altitud gairebe sempre de mes de 2.000 m.

La vegetacio muscinia caracteristica compren unicament hipnacies. Aquest

biotop alberga una comunitat nematodica amb dues especies dominants:
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Dorylaimus stagnalis i Trilobus gracilis, acompanyades de diverses especies

de Monhystera i tambe de Plectus i Mononchus.

En certs llacs, d'un tipus diferent, dominen Dorylaimus filiformis i

Rhabdolaimus aquaticus, a mes de certes especies dels generes Monhystera,

Tripyla i Trilobus.

Hom constata als medis briofitics dels estanys i els llacs una abundancia
mes petita d'individus en les comunitats nematbdiques en relacio ainb els

medis precedents. Als llacs i als estanys amb regim oligotrbfic aquest ca-

racter s'accentua enormement.

MOLSES DE PETITS RIUS I RIEROLS. - La vegetacio muscinia es sempre

de tipus hipnaci. En general, la faunula de nematodes e's mes migrada

i uniforme que no pas als altres medis briofitics. Hi dominen les tres

especies Trilobus gracilis, Diplogaster rivalis i Dorylaimus stagnalis. Es

frequent que sovint hi domini nomes una de les tres, amb manta de les

altres. Adhuc s'hi troben algunes especies de Monhystera i Mononchus,

i aixi mateix de Tylenchus.

MOLSES MARGINALS FLUVIALS. - Ordinariament es tracta de medis molt

oligotrofics, i la comunitat nematbdica es migrada. Les especies dominants
son gairebe sempre Trilobus gracilis i Tylenchus filiformis, seguides de
lluny per Mononchus longicaudatus, Tripyla papillata i Plectus tenuis.
De vegades es troba en abundancia Diplogaster rivalis.

Un biotop molt caracteristic correspon als canals i recs de les planes.
Aquests indrets ecolbgics son definits per aigues corrents molt suaus amb
molts detritus vegetals i una gran abundor d'algues, Potamogeton i Lemna,
a mes de les molses marginals. Malgrat la gran riquesa, en conjunt, de
la microfauna, la poblacio nematica es representada practicament per
una sola especie dominant i en una abundancia extraordinaria: Diplo-
gaster rivalis.

TORBERES D'ALTA MUNTANYA (HocHMOORE). - Aquest biOtop ha estat

estudiat als Pirineus centrals. Es tracta d'un medi molt acid (pH: 4-5),
format per Sphagnum, sense cap altra molsa acompanyant. Hom troba
aquestes formacions torboses al voltant dels 2.ooo m. La comunitat nema-
todica es caracteritza pel domini gairebe constant de tres especies: Eudo-
rylaimus carteri, Plectus cirratus i Monhystera vulgaris. S'hi troben, a mes,
com a especies dominants secundaries, Actinolaimus macrolaimus i Dory-
laimus stagnalis, acompanyades d'Ironus ignavus en el cas de torberes molt
humides. Si la torbera es relativament seta, hom hi troba llavors Terato-
cephalus crassidens, Alaimus filiformis i Rhabditis filiformis.

A 1'Europa central, MICOLETZxr hi troba, uns quants anys enrera, les
mateixes especies dominants a les uHochmooreu, a mes, pero, de Prisma-
tolaimus dolichurus. El conjunt de la nematofaunula propia d'aquest medi
es una barreja de formes briofitiques i d'aigua dolca. Si la torbera es molt
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seca , poden trobar-se especies nematiques dominants de caracter mes mus•

cicola i terrestre.

CoIxINS I rAPISSOS DE MOLSES. - En aquests casos la vegetacio mus-

cinia esta integrada per hipnacies. Horn hi troba sempre formes tipica-

ment briofitiques. Les comunitats nematodiques son independents de la

natura especifica de les molses i, en un cert grau, tambe del medi brio-

edafic. S'hi troben, Pero, repercussions de la natura del sol i de la reaccio

del medi en l'ordre de la dominacio.

A les molses que viuen sobre els sbls de reaccio practicament neutra,

les especies de nematodes representatives, per ordre de llur dominacio, son

les segiients: Eudorylairnus carteri, E. obtusicaudatus, Plectus cirratus,

Prionchulus muscorum i Monhystera filiformis, acompanyades de Tripyla

intermedia, Ditylenchus intermedius i Trylenchus filiformis.

En medis acids dominen a la comunitat nematodica Eudorylaim.us car-

teri, Plectus cirratus, Tylenchus filiformis, Wilsonema auriculatum i di-

verses especies de Cephalobus.

Si el medi briofitic ofereix reaccio alcalina, l'ordre de dominacio cs el

segiient: Eudorylaimus carteri, E. interrnedius, E. obtusicaudatus i Prion-

chulus muscorurn, amb algunes especies dell generes Tylenchus i Plectus.

ALGUNES CONCLUSIONS GENERALS. - L'estudi de les comunitats nema-

todiques dels diferents biotops turficoles i briofitics es encara molt lluny

de poder-se considerar acabat. Els resultats obtinguts fins ara no permeten

encara de generalitzar i donar-nos conclusions definitives. Tanmateix,

pero, dins certs limits se'n poden donar algunes.

a) Les torberes pantanoses i adhuc les llacunes torberoses acaramu-

llades son els medis turficoles i briofitics mes poblats des del punt de

vista nematodologic, amb comunitats molt definides.

b) Les molses dels petits rierols i dels estanys oligotrofics son, en

aquest aspecte, els medis mes migrats i uniformes.

c) Les especies nematiques mes euritopes als medis turficoles i mus-

cicoles son, quant a les formes dominants: Dorylaimus stagnalis, Plectus

cirratus, Monhystera paludicola, M. vulgaris i Trilobus gracilis.

d) S'observa una diferencia notable entre les comunitats nematodiques

de les torberes i molses d'aigiies oligotrofiques i d'aigues eutrofiques.

e) La fauna nematodica de les torberes i de les molses de les regions

pirinenqucs i cantabriques recorda mes aviat la de l'Europa atlantica i

central que no pas la de les contrades mediterranies.

f) La comunitat nematodica de les torberes d'alta muntanya (uHoch-

moorel) es una barreja de formes dulciaquatiques i briofitiques, amb

prcdomini d'aquestes ultimes.

g) La nematofaunula briofitica estricta es independent de la natura

especifica dc les molses i, en un cert grau, de la natura del sol muscini.
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Horn hi troba, en aquests rnedis, gairebe sempre les mateixes especies

dominants.

h) Un estudi suficientrnent profund de les comunitats nematodiques

dels diferents medis turficoles i briofitics podria conduir al coneixement

del sentit i del grau de 1'evoluc16 d'una torbera, qualsevol que sigui el

seu origen i adhuc la seva natura.
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DISC USSIO

Dr. ALEMANY i VALL

Pregunta si aquests Nematodes es troben fossils sota terra d'epoques
preterites corn es troba abans de la guerra, el 1935, al Delta de 1'Ebre,
pollen de Ficus i de Castanea.
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Dr. GADEA

Pel que fa referencia a la fossilitzacio dels Nematodes haig de dir que

no son material adequat perque no tenen parts esqueletiques. En canvi, els

pollens i en general els vegetals, pel fet de tenir cellulosa, son un material

fossilitzable i sobretot si es d'epoques quaternaries; pero fossils de Nema-

todes, de Tardigards i de tots aquests animals tan tous i que no tenen mes

que una Ileugera cuticula com a proteccio, no hi ha gaire possibilitat que

puguin trobar-se. No es coneixen fossils amb prou garantia per a poder

assegurar que son Nematodes.
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