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CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DELS TRICOPTERS D'ANDORRA

Maria-Isabel Bautista **

RESUME
Contribution a I'etude des Trichopteres d'Andorre

Rebut: setembre 1979

Avec 1'etude des larves on rapporte la presence a Andorre de 32 especes de Trichop-
teres. Des echantillons pris en Juillet et AoOt 1978 dans le reseau hydrographique on per-
mis d'etablir la distribution altitudinale de la plupart des especes et la differentiation de
deux communautees: I'une altitudinale avec Drusus discolor comme espece dominante, et
I'autre dans la partie moyenne avec Allogamus auricollis comme espece characteristique.

INTRODUCCIO

El present treball es una contribucio a
l'.estudi dell tricopters d'Andorra. Els tri-
copters son insectes holometabols amb
desenvolupament complct. Les femelles di-
positen Ics postes dins l'aigua o molt a
prop. Els ous formen masses gelatinoses
que poden contenir-ne des d'1 fins a 800 o
noes. Les larves resultants, que tenen tot
el seu desenvolupament a l'aigua, passen
per diferents estadis larvaris que Bolen es-
ser cinc, cncara que NIELSEN (1948) asse-
nvala set cstadis larvaris per a Agapetus
/uscipes. Despres, la larva construeix una
Casa, o una nova casa si es que ja la tenia,
i Ili passa l'etapa de pupacio.
Totes les families quc componen l'ordre

dels tricopters s'agrupen classicament en
dos grups (subordres) que es diferencien
clarament en les larves, tant morfologica-
ment corn biologica:

El subordre Annulipalpia es caracterit-
zat per larves campodeiformes, amb pro-
fundes constriccions cntre els segments
abdominals i toracics, amb pseudopodia
anals llargs i ungles encorbades. S'hi in-
clouen les larves Iliures i tambe algunes
que viuen en casetes o bosses (fig. 1).

El subordre Integripalpia es caraclierit-
zat per larves eruciformes, amb constric-
cions abdominals i toraciques poc visibles
i amb pseudopodis anals curts. Viuen en
casetes tubulars construIdes amb mate-
rials molt diversos (fig. 2). Tambe s'in-
clouen dins d'aquest subordre les larves
suberuciformes intermedies.

Hi ha treballs d'altrcs autors que ban
fet estudis dels tricopters dels Pirineus,
encara que no especialment d'Andorra:
SCH MID (1954), BERTRAND (1954) i DECAMPS
(1967).

Cal fer referencia, en primer Hoe, a la
dificultat de la classificacio de les larves i,

* Comunicacio presentada a la rcunio conjunta ICHN-SCB, celebrada a Andorra els dies 15 i 16 de
juny de 1979.
** Departament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts
Catalanes, 585. Barcelona, 7.
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potser encara mcs, Cie ICS popes. DC Iota

mantra, tenint en compee que els tricop-

ters son insectes que en estat adult tenen

una vida d'un mes de duracio aproxima-

dament i que la major part del seu title

biologic es realitza en estadi larvari, es
mes apropiat des d'un punt de vista eco-

logic de fer un estudi de les larves i de la

seva distribucio dins la xarxa hidrogralica

andorrana.

FIG. 1. Rhyacophila meridionalis. Larva carnivo-
ra de vida Iliure.
Rhyacophila meridionalis. Larve predatrice sans fourreau.

MATERIAL I METODES

Aquest treball es inclos dins d'un estudi
mes complet que s'ha fet de la xarxa hi-
drografica andorrana (PRAT et al. 1980). Es
varen repartir 48 punts de mostratge en
els rius Valira del nord, Valira d'orient i
Gran Valira, aixi com en els seus princi-
pals afluents. L'estudi comprenia dos cam-
panyes realitzades, I'una el mes de juliol i
l'altra el mes d'agost, corresponent al final
de l'epoca del desglac i de l'estiatgc, res-
pectivament. Les mostres de bentos s'aga-
faren qualitativament amb xarxa de 250 L.
foren fixades amb formol al 4 %, i han
estat separades i determinades al labora-
tori amb 1'ajuda de la lupa binocular.

CATALEG D'ESPECIES

D'un total de 2.275 larves i 183 pupes,
s'han arribat a classificar 32 especies di-
ferents fins el moment. A la taula I s'indi-
ca un primer cataleg d'especies agrupades
dins les diferents families a les quals per-
tanyen, a fi de donar una idea de quins son
els grups mes representats. A causa de
I'existencia de dos o mes nomenclatures
per a algunes especies, s'ha tingut en comp-
te la utilitzada per DECAMPS (1967).

S'hi inclouen tambe les altituds maxima
i minima, aixi corn la temperatura mitja-
na a ]a qua] s'han trobat les especies.

COMUNITATS DE TRICOPTERS D'ANDORRA

Aquelles especies que s'han trobat a un
minim de sis estacions el mes d'agost s'han
utilitzat per a construir una taula d'afini-
tats entre les especies. L'index emprat es
el de Jaccard (MARGALEF, 1974).
A la figura 3 s'observa que les afinitats

entre les larves de tricopters son molt
baixes la qual cosa no ens ajuda gaire a
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Fu:. 2. Potamophylax nigricornis . Larva que viu dins d'una caseta feta amb pedretes (a la dreta).
Yolamophylax nigricornis . Larve avec sou fourreau fabrique avec des petites pierres.
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Teri n L Llista d'cspccics do Iricupicis d'aigucs
andorrancs.
Especcs de Trichoplcres rccultccs dans Ies rivicres d'An-
durre.

ltitud (m)
(minima-
maxima)

Tempe-
ratura
(°C)

mitjana
(juliol-
agost)

Fam. RHYACOPHILIDAE
Rhyacophila angelieri
Decamps 2.000 10,5-13,0

Rh. intermedia McL. 900-2.000 9,12-13,0
Rh. rupta McL. 1.340 - 11,5
Rh. martynovi Mosely 900-1.360 - 13,0
Rh. mocsaryi tredosensis
Schmid 940-1.160 11,0-13,8

Rh. evoluta McL. 1.080-2.040 9,5-13,1
Rh. meridionalis Ed. Pict. 860-1.680 12,2-12,9
Rh. occidentalis McL. 950 -

F. GLOSSOSOMATIDAE
Agapetus fuscipes Curtiz 960-2.020 9,6-10,4
A. ochripes Curtiz 1.260-1.760 10,0-12,8
Glossosonta heltorri Curt. 860-2.040 12,7-12,8

Fam. LIMNOPHILIDAE
Drusus discolor Ramb. 1.340-2.080 9,3-12,0
Anomalopterygella chau-

viniana Stein. 1.000-2.040 10,9-12,3
Ecclisopteryx guttulata

Pictet 1.480-2.080 10,0-12,3
Allogarnus auricollis Pict. 1.000-1.960 10,8-14,0
Potarrrophylax rrigricor-

nis Pictet 1.200-1.547 16,8 -
P. latipennis Curtiz 980-1.780 -
Halessus digitatus Schr. 2.080 11,5 -
H. radiatus Curtiz 1.140-1.400 13,8-14,2
Chaetopteryx villosa

Fabr. 1.760-1.960 12,0-14,0
Annitella pyrenaea Navas 1.480-2.040 - 11,8
A. obscurata McL. 1.640-2.040 16,8-11,8
Stenophylax perrnistus
McL. 1.160 - 12,0

Grammotautius nigro-
punctatus Relz. 2.120 8,0 -

Farn. THREMMATIDAE
Tlrrernma gallicuot McL. 1.340-1.800 10,3-12,9

Fars. ODONTOCERIDAE
Odorttocerion albicorne

Scop. 1.240-1.780 10,1-14,8

F. HYDROPSYCHIDAE
Hydropsyche pellucidula

Curtiz 860-2.080 11,5-12,2
H. angustipemris Curtiz 960-1.140 - 13,2

F. BRACHYCENTRIDAE
Micrasenta rnorosunt
M c L. 1.260-2.020 10,0-11,3

M. minimum McL. 960-1.360 - 12,6
M. dificile Mostly 900-1.950 12,2-14,8

Familia GOERIDAE
Silo graellsi graellsi Pict. 1.340 10,0 -

clarificar la scva distribucio. Dc Iota ma-
nera, s'ha de tenir en compte que aqucst

fenomen pot esser degut a la gran diver-
sitat existent dins de l'ordre, de manera

quc un mateix nfnxol ecologic pot esser co-
bert per diferents cspecies.
Tampoc queda prou clara la taula d'afi-

nitats entre les diferents estacions mos-
trejades (fig. 4), on tambc s'ha utilitzat el
mateix index de Jaccard aplicat als punts.
Les afinitats maximes (1, 0,75, 0,50) son de-
gudes al fet que l'existencia d'una o dues
tiniques cspecies que es troben a diversos
punts fa augmentar ]'index d'afinitat. Con-
trariament, una diversitat mes elevada en
uns altres punts, proporciona automati-
cament coeficients baixos.
Aquests problemes poden aparcixer d'u-

na manera comprensiblc si es tc en comp-

te que l'estudi que ens ocupa s'ha fet no

solament per als tricopters, sing tambc

per a altres grups d'invcrtebrats aquatics

(vegeu Puic, 1980; GoNZAI.rz, 1980). Pot

scr que un estudi mes definit i que hagues

agafat una area molt mes amplia a cada

estacio ens hagues allibcrat d'aqucsts pro-

hiemcs.

Coc/iciest de f regiiertcia:
Per tal d'establir quines cren les espe-

cies fonamentals a partir de les quals in-
tentar una tipificacio, s'ha utilitzat un
coefficient de fregiiencia (Drcnroi>s, 1967)
que s'expressa:

N., estacions amb 1'especie A
Cf = X 100

N.c total d'estacions

A la taula 11 s'inclou tambc cl nombre

d'estacions on l'especie es presenta, aixf

corn el nombre total d'individus. Dels dos

meson estudiats s'han recollit els resul-

tats del mes d'agost perque es considera

mes representatiu a causa del nombre to-

tal d'especies trobades.
Els coeficient de fregU. ncia oscilla en-

trc 2,17 i 34,78; son, doncs, valors molt

baixos; l'especic mes frequent s'ha trobat

a 16 estacions de les 46 retingudes per 1'es-

tudi.
Les especies que s'han considerat Will

a fonamentals son:
Allogarnus auricollis (Cf = 34,78).
Drusus discolor (Cf = 23,91).
S'han considerat corn a especies acom-

payants aquelles que tenen valors del coe-
ficient fins a 4,34, mentre quc els valors
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Ftc. 3. Diagrama d'enreixat de l'index d'afinitat entre especies per a les larves de tricopters.

Coefficient d'aftinitc entre espces pour les larves de Trichopteres.

del coeficicnt de 2,17 corresponen a les es-
pecies accidentals.
A partir dc les clues especies fonarnen-

tals es (lefineixen dos tipus de comunitats
pertectament diferenciades:

A) La comunitat de Drusus discolor
(fig. 5) es establerta a les zones marginals
que corresponen als naixements dels rius.
Son zones amb un cabal reduit, aigbes de
current fort, ben oxigenades i de baixa
temperatura (la mitjana dc totes les esta-
cions el mes d'agost es de 121 , C). Les alti-
tuds on es troba l'especie oscil•len entre
cls 1.500-2.080 metres.

Els limits inferiors d'aquesta comunitat
vcnen donats:

Al Valira del nord, a partir del punt 45,
on ja es substitufda per l'especie Hvdro-
psvche pellucidula que aprofita la renova-
cio d ' aigiies provinents dels Ilacs.

Al Valira d'orient , a partir de la desvia-
cio d'aigi.ies per la FHASA ( punt 25).
Tampoc es troba , tal i com era d'esperar,

at Gran Valira.
Es demostratiu el punt 4, on es troba

I'especie el mes de juliol quan es va fer
el mostratge a una altitud de 1.780 metres,
pero j a no es troba a l'agost, quan es va
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FIG. 4. Diagrama d'enreixat de l'%ndex d'afinitat entre localitats de mostratge per a les larves de tri-
copters. Per a la situacio geografica dels punts, vegi's la fig. 5.
Coefficient d'affinite entre stations de prelevement. Pour la situation des stations, voir fig. 5.

fer el mostratge al mateix riu, perb a 960
metres, mes a prop de la desembocadura
de 1'afluent. La presencia d'un sol individu
al punt 1 es deguda sens dubte a 1'efecte
d'arrossegament.

B) La comunitat d'Allogamus auricollis
(fig. 5) es troba distribuida a les porcions
centrals dels rius principals i delimitada,
superiorment, pel cabal minim i la fredor
de les aigues (la temperatura mitjana on
es troba l'especie el mes d'agost es de

14° C) i, inferiorment, a partir del punt 15
al Gran Valira, on encara es present als
punts 12, 10 i 9. El rcduit nombre d'indivi-
dus en aquestes estacions ens fa pensar
en una eliminacio d'aquesta especie a cau-
sa de la contaminacio de les aigues, en-
cara que arriba a trobar-se fins el punt 3.

Respecte a Ics altres especies acompa-
nyants i amb referencia a l'altitud i con-
dicions de les estacions, es troben uncs es-
pecies que acompanyen preferentment el
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TAUI-A 11. Valor del coefficient de treg6 ncia de
DECAMPS (1967) a Ies diferents especies, nombre
d'estacions i total d'individus trobats.
Coefficient de frequence (DECAMPS, 1967) pour les diffe-
rentes cspeces, nombre de stations ou elles ont Pte trou-
vees et nombre d'individus racoltes.

species f

Nombre
d'esta-
cions

Nombre
total
d'indi-
vidus

Drusus discolor 23,91 11 169
Rhvacophila inter-
media 4,34 2 2

R17. angelieri 2,17 1 3
Rh. rupta 2,17 1 3
Rh. martynovi 4,34 2 2
Rh. mocsarvi tredo-

sensis 4,34 2 5
Rh. evoluta 26,08 12 22
Rh. meridionalis 13,04 6 21
R17. occidentalis 2,17 1 1
Agapetus fuscipes 8,69 4 68
A. ochripes 4,34 2 6
Glossosoma boltoni 17,39 8 27
Micrasema morosum 4,34 2 2
M. minimum 6,52 3 35
M. difficile 2,17 1 12
Odontocerum albi-
corne 4,34 2 9

Anomalopterygella
chauviniana 13,04 6 13

Ecclvsopteryx guttu-
lata 6,52 3 17

Allogamus auricollis 34,78 16 697
Hydropsyche pelluci-

dula 23,91 11 18
H. angustipennis 4,34 2 10
Potamophylax lati-

pennis 8,7 4 7
Halessus digitalus 2,17 1 1
('haetopteryx villosa 2,17 1 5
Stenophvlax permis-

tus 2,17 1 1
Thremma gallicum 8,69 4 6
Annitella obscurata 13,04 6 28
A. pyrenaea 4,34 2 15

primer tipus de comunitat (Drttsus disco-
lor): Agapetus fuscipes, Anitella obscura-
ta, Micrasema ntorosuni i Thretnnta galli-
cant.

D'altres especies es podrien considerar
cons it intermedies. Son les que es troben
dins dels limits dcls dos tipus de comuni-
tats o be cocxistint amb l'una o 1'altra
especies sempre que ]es conditions siguin
favorables:
Anomalopterygella chauviniana, Eccli-

sop!erxIx guttulata, Agapetus ochripes,
Odontocertun albicorne, Hvdropsyche pe-

Ilucidula, Glossosoma holtoni, Rlivacophi-

la evoluta, Rh. intermedia.
I per ultim, d'altres especies se situen

mes proximes a la comunitat de Alloga-
ttuts auricollis. Es tracta d'especies d'alti-
tuds baixes (860-1.400 metres) i que resis-
teixen millor les temperatures mes elc-
vades: Hydropsyche angustipennis, Pota-
tnophvlax latipennis, Micrasema minimum,
Rhvacophila inartynovi i Rh. meridionalis.

DISCUSSIO

La distribucio dell tricopters a Andorra
es caracteritza principalment per la seva
gran diversitat. D'altra banda, les condi-
cions climatologiques, i per tant hidrogra-
fiques, impliquen un desplacament de ni-
vells, de manera que especies que a altres
zones dell Pirineus tenen unes limitacions
altitudinals molt mes estrictes (DECAMPS,
1967) a Andorra es poden trobar cobrint un
espectre molt mes ampli. Aixo suggereix
una superposicio de poblacions i una man-
ca de limits ben diferenciats per a amplies
comunitats.
De tota manera s'han distingit especies

que clarament prefereixen nivells altitu-
dinals alts, aigues fredes i netts com Dru-
sus discolor, i especies que poden viure a
nivells mes intermedis, a temperatures
mes elevades i amb un cert grau de con-
taminacio a les aigues com Allogamus
auricollis, que son les dues especies de
tricopter mes comunes a Andorra.
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del treball, i, especialment, al Dr. R. Marga-
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BIBLIOGRAFIA

BERTRAND, H. 1954. Apercu sur le pcuplemcnt en-
tomologique des eaux Pvreneennes. Bull. Fran-
cais Pisciculture, 172: 90-103.

DECAMPS, H. 1961. La larve et la nymphe d'Anni-
tella pyrenaea (NAVAS). Bull. Soc. Zool. France,
LXXXVI (6): 763.

DECAMPS, H. 1965. Les larves pyreneennes du gen-
re Rhvacophila. Annls. Limnol., 1 (1): 51-72.

95



13

FIG. 5. Comunitats de tricopters a Andorra. Zona blanca: Comunitat marginal i d'alta niuntan\a.
Quadriculat: Comunitat d'Allogamus auricollis. Zona ratllada: arees intermedies.
Communautes ou groupements de Trichopteres a Andorre. En blanc, groupement marginal et d'altitude. En quadrille,
groupement d'Allogamus auricollis. En hache, groupements mixtes.
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