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CICLE VITAL D'HYDROPSYCHE SILTALAI
(TRICHOPTERA: HYDROPSYCHIDAE) A LA RIERA DE L'AVENCO

(VALLES ORIENTAL)

Laura Recasens i Albaladejo

ABSTRACT
The life cycle of Hydropsyche siltalai ( Trichoptera : Hydropsychydae)

in the Avenco River ( Valles Oriental , Catalonia, Spain)

Rebut: novembre de 1984

Hydropsyche siltalai is a European Trichoptera common in streams of Catalonia. We

have determined its life cycle and the evolution of the colony in the River Avenco (Bests

river basin, Valles Oriental) from January 1983 to April 1984. Our findings suggest two an-

nual spawnings and we describe the demographic evolution in relation to average indivi-

dual weight and biomass during a single generation.

INTRODUCCIO

Els tricopters constitueixen un dels
grups de macroinvertebrats que es troben,
en mes quantitat a les aigiies epicontinen-
tals. A les zones dels rius amb fons de co-
dols i corrent, es troben sovint les larves
d'Hydropsyche, que viucn normalment a
les pedres a Hoes resguardats del corrent
del riu, pero prop d'aquest corrent. Cons-
trucixen xarxes de diferent grandaria de
porus, segons les especies i els estadis de
descnvolupament, les quals col-loquen en
direccio al corrent amb la finalitat de fil-
trar cl material en suspensio de 1'aigua.

S'ha cstudiat una localitat situada a la
riera dc 1'Avenc6, afluent del Congost, quc
ds un riu de petit cabal el qual es sotmes
a fortes variacions, cosa bastant frequent

als rius del Principat. L'hidropsiquid do-
minant en aquesta zona es Hydropsyche
siltalai i s'ha intentat d'esbrinar 1'evoluci6
de la poblacio aixi com el seu cicle vital

de desenvolupament al llarg del periode de
mostreig.

LOCALITZACIO I DESCRIPCIO
DE LA ZONA

La riera de I'Avenco (fig. 1) es un afluent
del marge dret del riu Congost, enclavat
al massis del Montseny. Ncix a coil Formic
(1100 m snm) i desemboca al Congost
(390 m snm), despres de recorrer 12 km,
a les rodalies del poble d'Aiguafreda, que
n'aprofita l'aigua. Drena terrenys majorita-
riament silicics, especialment en els sews
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trams inicials i aixi la conductivitat de
1'aigua oscil•la entre els 110 i els 215 µS/cm,
i els nivells de nutrients quant a fosfor i
nitrogen son baixos (PRAT et al., 1982).

El punt de mostreig (fig. 1) esta loca-
litzat a 460 m snm i les seves coordenades
UTM son DG398253. Compren una zona del
riu de caracteristiques forca homogenies,
de pendent feble, i aproximadament 30 m
de llargaria, en la qual, l'amplada del riu
es de 6 m aproximadament. La zona lotica,
on s'han pres les mostres, to una fondaria
mitjana de 20 cm.

Pel que fa a la temperatura de 1'aigua,
els valors obtinguts en els diferents mos-
treigs, son representats a la figura 2. El
periode de mostreig va de goner de 1983
fins a abril de 1984. Com a referencia espe-
cial s'ha de dir que el mes de gener de 1983
el riu era glacat, circumstancia que no va
repetir-se l'any segflent, i que l'estiu de
1983, va haver-hi una forta secada, j la
zona de mostreig va quedar embassada i,
posteriorment, amb un minim d'aigua cor-
rent. Aixo es va perllongar fins a mitjans
d'octubre, afavorit per la construccio, per
part del poble d'Aiguafreda, d'un sistema
de represes, aig6es avail del nostre punt,
que va fer que es canalitzes 1'aigua amb
una manega, amb el consegiient perjudici
per a la fauna adaptada a corrent i en par-
ticular per a Hydropsyche siltalai. El ma-
xim de cabal es va produir el mare de
1984.

Fic. 1. Representacio grafica de la conca de I'A-
venco. El triangle indica el punt de mos(rcio.
Avencu river basin. The triangle means the sumpliin'
point.

MATERIAL I MtTODES

S'han agafat un total de 19 mostres, amb
una periodicitat mensual els mesos de tar-
dor i d'hivern, i cada 20 dies els periodes
de maxim creixement de la poblacio, pri-
mavcra i comencaments d'estiu. El mos-
treig s'ha efectuat amb una xarxa tipus
Surber, metode que semblava apropiat, do-
nades les caracteristiques de poca fonda-
ria i tenint en compte el corrent moderat
de la riera de 1'Avenc6, i que alhora per-
metia un mostreig quantitatiu dels orga-
nismes. La xarxa tenia 180 f_tm de porus
i acotava una superficie de Hit de riu de
0,11 m2. Algunes captures nocturnes d'a-
dults es van efectuar amb l'ajut d'una 1am-
para de gas. Els organismes s'extreien
rentant ics pedres de 1'area acotada. Les
mostres es fixaven al moment amb formol
al 40 °/o i es portaven al laboratori per a
la identificacio.
S'han separat tots els organismes de la

mostra mitjancant una lupa binocular, te-
nint cura especialment de les larves d'Hy-
dropsyche siltalai, de les quals s'ha de-
terminat 1'estadi de desenvolupament. La
resta d'organismcs s'ha comptabilitzat en
qualitat d'ordre com a minim. El material
separat s'ha conservat en alcohol de 70° i
resta a la col•leccio de 1'autor.

S'ha estimat el pes sec per estadis, des-
pres d'assecar els organismes a 1'estufa a
90° C durant 6 h. Els tres primers estadis
s'han pesat per grups d'onze a vint-i-nou in-
dividus per pesada, mentre que als esta-
dis IV i V els lots pan estat de dos a cinc
individus; aixi s'ha calculat el pes sec mit-
ja per estadi. S'ha de tenir en compte, pe-
ro, que pet fet d'estar conservats en alco-

Flc. 2. Evolucio de la temperatura de I'aig*ua de
I'Avenco des de gener de 1983 fins a abril do 1984.
Variation in water temperature in the Avencu river: .lu-
nuarv 1983-April 1984.
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hot de 700, hi ha una perdua de part del
pes dels organismes i, per tant, el que es
mesura es un pes inferior at que es calcu-
laria si els animals es pesessin immediata-
ment despres de morts (DumONT, 1975).

RESULTATS

Hydropsvche siltalai es el tricopter do-
minant a la localitat estudiada i representa
numericament entre un 9 i un 12 % del
macrobentos, encara que molt mes en bio-
massa. En donar aquests percentatgcs no
s'han tingut en compte les mostres de tar-
dor de 1983 i d'hivern de 1984, a causa de
les alteracions hidrologiques que va cxpe-
rimentar el riu i que van reduir la propor-
cio d'Hydropsyche siltalai a uns valors
molt baixos, entre un 0,3 % i un 1,4 % del
total de la poblacio macrobentonica.

Pel que fa at cicle vital de t'especie, s'han
comptat els individus de cada mostra, se
n'ha determinat 1'estadi i s'ha expressat
graficament la relacio d'individus per esta-
di i mostra, at llarg del temps (fig. 3). Corn
es pot veure, despres de la secada, quan
va tornar el flux at riu, la densitat d'indi-
vidus d'Hvdropsyche siltalai va decreixer
molt. S'ha comentat, clones, preferentment,
el periode de mostreig que va de gener de
1983 a juliol del mateix any, ambdos inclu-
sivament.
Durant els mesos d'hivern (gener, febrer

i mare), la distribucio per estadis i nom-

bre d'individus es mante estabilitzada, i

es el ITI, I'estadi preferent de diapausa hi-

1.983

vernal. A partir de l'abril, ]a poblacio creix
rapidament i comencen a trobar-se pupes
des do 1'l de maig at riu, si be en poca
quantitat, i no queden reflectides a les mos-
tres de Surber fins el 14 de juny, moment
cn que son forca abundants. El 6 de juliol,
una gran part dels estoigs pupals son buits,
i la presencia d'adults es fa manifesta per
les captures nocturnes. A la mateixa epo-
ca, hi ha una gran abundancia d'individus
d'estadi I, la qual cosa significa un inici
de cicle que at cap de pocs dies es va veure
truncat per l'assecament de l'Avenco. Pos-
teriorment, es tornen a trobar individus
d'estadi I els mesos d'agost i octubre, si
be en poca quantitat.

El pes dels individus s'ha determinat per
estadis, agafant un pes mitja per cadascun
dells, calculat tal com s'ha descrit a la
metodologia. Els resultats s'expressen a la
taula I. Aixi, horn pot veure que 1'in-
crement proporcional de pes entre estadis
es aproximadament de 4 vegades mes en
tots els casos, llevat del pas d'estadi III at

TAULA I. Pes mit,ja per estadis a Hydropsyche
siltalai (mg).
Hvdropsvche siltalai instars mean weight (nip).

Estadis Pes

I 0,007
II 0,028
III 0,120
IV 0,642
V 2,572

1.984

23-1 24-2 18-3 9 - 4 1-5 20-5 14-6 6 - 7 30-7 25-8 14-9 6-10 27- 10 24 -11 20 -12 26 - 1 21-2 29-3 26-4

Fir. 3. Distribucio per estadis del nombre d'individus capturats en Ics diferents mostres. El perio-

de assenvalat de color negre representa l'epoca do l'anv en que el riu portava prou aigua.
Lana) instaps and pupae caught in our samples. Dark mark means the flow annual period in the Avenco risci.
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IV, en que els individus passen a pesar al
voltant de 5,5 vegades mes del que pesaven
abans . Tot aixo queda reflectit en ]'incre-
ment proporcional de grandaria que s'a-
precia entre els estadis.
A la fig . 4 es mostra el pes mitja indivi-

dual de la poblacio per a cada mostra. Corn
es pot veure, despres de la secada, el nom-
bre d ' individus capturats es molt petit, les
oscillacions son molt fortes i son marca-
des per la presencia d'algun individu d'es-
tadi superior entre uns quants de petits.
A la fig. 5 es presenta l'evolucio en mil-

ligrams per metre quadrat . La biomassa
maxima es produeix el mes de maig, just
quart comenccn a manifestar- se les pupes;
despres, aquesta biomassa decreix ajuda-
da per 1'emergencia d'adults, i a comen-
caments de juliol ja es forca baixa. Pos-
teriorment , la biomassa es mante en uns
nivells molt baixos, i a la darrera mostra
es de 1'ordre de 4 , 5 vegades inferior al va-
lor trobat l'any anterior el mateix mes.

CONCLUSIONS

El cicle vital d'Hydropsyche siltalai a la
ricra de 1'Avenc6 , segons les nostres dades,

FIG. 4. Evolucio del pes mitia dun indiyidu en
cl decors del temps, a ICS diferents mostres. El
triangle de la part inferior de in ligura represen-
ta, aquest mes, cl Hoc clue ocupaven inicialment
cls individus do la generacio segiicnt, quc comen-
gava cl mcs de juliol.
Mean individual sielght evolution in the diiierent sam-
ples. The isolted triangle means the next cohort that
starts to grow in July.

es bivolti , amb una generacio estiuenca de
creixement rapid, donat que a comenca-
ment d'estiu es troben ja individus d'esta-
di I. Aquesta generacio estiuenca s'ha de
desenvolupar entre juliol i setcmbre/octu-
bre, moment en que comenca una altra ge-
neracio que passa la diapausa hivernal pre-
ferentment en estadi III i aix i es tanca un
any. Aquest es el dcsenvolupament en con-
dicions de flux normal , sense secada es-
tival , com ja ha estat assenyalat per a al-
tres especies de la famflia a rius de ]a zona
temperada (LAPCHIN & NEVEU, 1979). En
el nostre cas, pero, aquesta situacio, si be
es perfila , queda una mica desdibuixada pet
llarg periode de secada.

El pes mitja per individu dc la poblacio
creix de forma continua , des de gener fins
a juliol , la qual coca marca el canvi gra-
dual de tota la poblacio cap a estadis suc-
cessius . L'evolucio de la biomassa es pa-
ral.lela a la del pes mitja individual , la qual
nomes comenca a decreixer en el moment
en que la major part dc la poblacio es tro-
ba en face de pupa o l ' adult j a ha emergit
del riu. L'efecte del llarg periode de seca-
da ha estat , finalment, una reduccio dras-
tica del poblament d'Hydropsyche siltalai
al riu, que l ' any 1984 no ha pogut recu-
perar-se.

OF M'A'M J J 'A'S'O' N ' D'G F M A'

Fic. 5. Evolucio do la biomassa a ics diferents
mostres, en el transcurs dcl temps. El triangle de
la part inferior do la figura td el mateix signifi-
cat que a la figura anterior.
Biomass evolution in the diiierents samples. The isolated
triangle means the same that in figure 4.
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