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PRIMERES DADES SOBRE LA DISTRIBUCIO DELS SIMULIIDAE
(DIPTERA, NEMATOCERA) D'ANDORRA *

Gloria Gonzalez ** Rebut: setembre 1979

RESUME
Premieres donnees sur la distribution des Simuliidae ( Diptera , Nematocera ) d'Andorre

Quinze especes de Simuliidae ont ete trouvees pendant Juillet et Aout de 1978 dans
le reseau d'Andorre. Pour chaque espece la repartition altitudinale, les preferences eco-
logiques, etc., sont indiquees.

Un index d'affinite entre les especes et les stations demontre que la communaute
base est constitue par S. monticola - S. cryophilum entre 1.800 et 1.250 m, et S. monticola-
S. variegatum entre 1.480 et 860 m.

Les facteurs que influencent la repartition des Simuliidae sont ('altitude, le courant,
la temperature et le degre d'eutrofisation.

1. INTRODUCCIO

El present treball es consegiiencia d'un
estudi que es realitza l'estiu del 1978 i que
tenia per finalitat un coneixement inicial
de Ics caracteristiques de Ia xarxa hidro-
grafica andorrana, des d'un punt de vista
fisic, quimic i faunistic (PRAT et al., 1980).
En el curs d'aquest estudi es van agafar

mostres de la fauna bentonica dels rius i
s'hi va trobar una considerable quantitat
de simuliids, generalment en estudi larvari
o be pupal. Aquest material ens ha per-
mes d'arribar a una determinacio mes o
menys precisa i a obtenir una primera vi-

sio de la distribucio dels simuliids a An-
dorra.

Els simuliids dels Pirineus han estat es-
tudiats principalment per autors france-
sos. Son remarcables els treballs de GRE-
NIER & BERTRAND (1951-1954) sobre els Pi-
rineus centrals incloent-hi Andorra; DOBY
& DUBOls (1955), JARRY (1973, 1975), LAVAN-
DIER (1976) sobre Pirineus orientals, i NE-
VEU (1973) sobre els Pirineus atlantics.
Nomes hi ha un treball que faci refe-

rencia directa als simuliids d'Andorra, el
de GRENIER & BERTRAND (1951), on se'n
citen quatre especies. Aquest nombre, amb
el present estudi, es veu incrementat fins
a quinze.

* Comunicacio presentada a la reunio conjunta ICHN -SCB, celebrada a Andorra els dies 15 i 16 de
juny de 1979.
** Departament d'Ecologia. Facultat do Biologia. Universitat de Barcelona . Gran Via de les Corts
Catalanes , 585. Barcelona, 7.
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FIG. 1. Mapa de la xarxa hidrografica d'Andorra amb els punts de mostratge i la distribucio dels

simt liids. C juliol, agost.
Roseau hydrographique d'Andorre avec ('emplacement des stations prospectes et distribution des Simuliidae. o Juil-

let, t/ Aout.

2. MATERIAL I METODES

Les recollides de material es van dur a
terme en dos mesos, juliol i agost de 1978.
Es van fixar 47 punts de mostratge per tota
la xarxa hidrografica (fig. 1), tant en els
rius principals com en els afluents mes
importants. Aixi s'ha cobert una zona que
va des de 860 a 2.080 m d'alcada. Les mos-
tres s'agafaven qualitativament amb una
xarxa de 250 µm, i el material es conser-
vava en formol al 4 %. Despres es realitza
la separacio del material sota la lupa bi-
nocular i la posterior determinacio dels
exemplars recollits.

El treball sistematic no ha estat pas
facil, a causa de ]a manca d'informacio i

a la complicacio que existeix en aquesta
familia de dipters, bastant estudiada per
autors estrangers, pero que presenta una
gran confusio taxonomica. Aquesta diti-

cultat es veu augmentada en no disposar

de simt"Iliids adults.

3. ELS SIMULI'IDS:
CARACTERISTIOUES I ECOLOGIA

Els Simuliidae son una familia de dip-
ters nematocers que es caracteritzen per-
que els primers estadis, tan de larva com
de pupa, son aquatics i es poden conside-
rar corn formes especialitzades de les ai-
giies dolces corrents.
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Els treballs dedicats als simuliids son
nombrosos degut al fet que el seu primer
interes fou de caracter sanitari , ja que els
adults i concretament les femelles son pi-
cadores i poden transmetre organismes
patogens com filaries (Onchocerca) o pro-
tozous ( Leucocvtozoon ). Aixo ha tingut
com a consequencia una considerable con-
fusio en la sistematica del grup.

Les formes aquatiques dels simuliids es
troben sempre en les aigues corrents ja
que els ous son dipositats per la femella
entre les pedres o la vegetacio aquatica
dels rius.
La larva es coneix facilment per la for-

ma del cos, aixc com per les seves pre-
mandibules desenvolupades en una mena
de ventalls que actuen com organs filtra-
dors ( fig. 2). El cos es caracteritza per un
parell d'eixamplaments Fun a la regio to-
racica, on hi ha un petit pseudopodi im-
parell, i l'altre a la regio final de l'abdo-
men, on es troba una formacio semblant a
una ventosa que li serveix per a fixar-se als
suports . A la part final de l'abdomen tenen
ones digitacions o branquies anals que
tenen primariament tres branques pero
que poden ser secundariament ramifica-
des. A la part ventral , alguns simuliids pre-
senten ones formacions que es coneixen
com papilles anals . La capsula cefalica
esta esclerificada i les seves caracterfsti-
ques ( taques, morfologia de ]a clivella ven-
tral, etc .) son utilitzades en sistematica,
aixi com les mandibules dentades , el sub-
mentum, les antenes i el palp maxillar.

Les larves son fixes coerces a la corona
terminal de ganxets que actuen com una
ventosa . Despres de sis mudes s'arriba a
l'estadi pupal. La larva de l'ultim estadi
es reconeix per dos taques negres als cos-
tats del torax . Son els filaments respirato-
ris de la pupa i aquest caracter es deter-
minant per a la bona classificacio de 1'es-
pecie.
La pupa (fig. 3) es troba a l'interior d'un

estoig o caseta que la larva ha construct
amb seda. La forma d ' aquest es caracteris-
tica de cada especie, pero generalment to
l'aspecte d 'una butxaca o sabatilla amb un
canto tancat i l'altre obert per on surten
els filaments respiratoris.

Les popes se situen, de vegades , agrupa-
des en llocs de bon corrent , orientades
amb la part tancada de la caseta de cara
a aquesta . Quan la metamorfosi s'hagi
acomplert , 1'adult pujara a la superficie
per efecte de l'aire acumulat sota el tegu-

ment, i passara immediatament al medi
aeri.
Respecte a 1'ecologia i distribucio dell

simuliids, aquesta es una famclia de dfp-
ters important dins les aigues dolces cor-
rents, ja que es troben des de petits rie-
rols fins a rius importants, sempre que hi
hagi un cert corrent. Els simuliids poden
ser considerate com indicadors d'unes con-

FIG. 2. Larva de Sintttlium ntonlicola. Vista late-
ral i vistes dorsal i ventral de la capsula cefalica.
Larve de Simulium monticola . Vue latcrale et vue dorsa-
le et ventrale de la capsule ccphalique.
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clicions mcs aviat bones: aigiies lresques,

oxigenades i amb corrent, pero tambc

s'han trobat en llocs on hi ha un cert grau

de contaminacio. Tambe es interessant la

distribucio altitudinal de les especies de

simuliids, destacant-se diferents grups se-

gons els limits altitudinals.

4. SIMl1LIIDS DELS RIUS D'ANDORRA

Quinzc especies han pogut ser identifica-
des en el curs d'aquest estudi. Totes son
ja assenyalades pels Pirineus i es d'espe-
rar que una revisio del material amb nova
informacio doni altres especies.

Per a la determinacio de les especies
s'han utilitzat sobretot els treballs de
GRENIER (1953), DAVIES (1968) i RivossEcxl
(1978).

I mm

FIG. 3. Pupa de Simulium variegatum i el seu
estoig.
Nimphe de Simulium variegatum et cocon.

1. Prosimulium (Prosiwttlittt) Itirtipes
(Fries.)

Aquesta especie s'ha trobat entre 1540 i
1800 metres, tant en forma larvaria com
pupal. En general, es troba en punts alts
i en aigiies fredes i poc contaminades. Molt
estesa el juliol, es mante encara 1'agost. Es
tracta d'una de les especies citades per
GRENIER (1951) per a Andorra.

2. Prosimulium (Prosimulium) tomosva-
ryi (End.)
=P. nigripes End.
=P. arvenense Grenier

Especie estenoterma d'aigi es fredes i
netes (GARNIER, 1976) que ha estat troba-
da dues vegades a 1.240 i 2.080 metres, el
juliol.

3. Prosimulium (Prosimulium) rufipes
(Meigen, 1830)
=Simulia rufipes Meigen 1830
=Simulium (Prosimulium) gallii
Edwards 1921, fide Edwards 1933

Especie molt frequent a les muntanyes
d'Europa centro-meridional. S'ha trobat

entre els 1.420 i 2.040 m en 11 punts, amb
preferencia a l'agost. Larves i pupes se

situen en Hoes amb bon corrent i oxigena-

cio alta.

4. Simulium (Simulium) monticola
Friederichs 1920 (fig. 2)
=S. montanum Enderlein, 1920 fide
Rubzov, 1963

=S. dorieri Doby & Rault, 1960
=Odagmia monticola (Friedrichs, 1920,

in Knoz, 1965

Aquesta especie pertany al grup «mon-

ticola» i les successives sinonimies han es-

tat establertes per ZWICK (in JARRY, 1975).

Es tracta de la especie mes ampliament
distribufda per Andorra, ja que es troba

en 24 punts en una zona que va dels 860

a 2.080 metres. Ja fou citada per GRENIER

& BERTRAND (1951) per a Andorra.

5. Simulium (Simulium) variegation
(Meigen, 1818) (fig. 3)

Especie ben representada entre els 860

i 1960 metres, en un total de 21 punts.

Sembla ser una especie d'aleada mitjana

que es dominant en llocs on el corrent es
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rapid (GAGNEI R, 1976). Es troba general-

ment associada a S. monticola.

6. Sirnulium (Eusimulium)
Rubzov
=E. carthusiense f. brevicaulis
=E. latipes f. brevicaulis auctor

Es troba en 14 punts amb unes alcades
que van dels 960 als 2.020 metres. Aquesta
amplia distribucio ja fou observada per
SERRA-Tosco (1962-1963) i LAVANDIER (1976).

7. Simulium (Wilhelmia) mediterraneunr
(Puri, 1925)
=S. equinwu var. mediterraneann

(Puri, 1925)
rnediterranea (Puri)

Especie de reparticio mediterrania, d'ai-
giies amb un cert grau de contaminacio

H I, 1975). A Andorra es troba a
I'agost en tres punts situats entre 1.300 i
2.040 metres.

8. Simulium (Odagmia) nitidif rons Edw.

Nomes se n'ha trobat a 1'agost en set
punts situats entre cis 1.267 i els 2.000 me-
tres.

9. Simulium (Sirnulium) argenteostria-
Strobl.

=S. rupicohrm Seguy & Dorier fide
Knoz (1965)

Aquesta especie fou citada per primera
vegada als Pirineus per BERTRAND (1951),
en el riu Madriu, a Andorra. Es tracta
d'una especie d'aigi es rapides i d'una cer-
ta importancia. S'ha trobat entre els 1.120
i 2.020 metres.

10. Sirnulium (Tetisimulium) bezii
(Corti, 1916)

Es tracta d'una especie qualificada com
a mediterrania-endemica d'aigiles una mica
eutrofiques i d'alcada mitjana. A Andorra
Them trobada en sis punts entre els 1.200
i 2.040 metres.

11. Sirnulium (Obuchovia) auricorna
(Meigen, 1818)

Es tracta d'una especie caracteristica
d'aigiies rapides i petits saltants. S'ha tro-
bat entre 1.780 i 1.340 metres.

12. Simulium (Eusimulium) latinum
Rubzov, 1962
=Eusimuliurn trabeatum (End.)

Especie tipicament mediterrania, d'ai-

giies calentes i eutrofitzades. A Andorra es

troba en un sol punt situat a 1.547 m, amb

una temperatura de 14,5° C i un nivell de

fosfats de 12,51 µg-at/1.

13. Simulium (Eusimulium) carthusiense
Grenier & Dorier, 1959

Poc frequent als Pirineus, s'ha trobat en

dos punts al juliol, entre els 1.340 i 1.780

metres.

14. Simulium (Eusimulium) latipes Meig.

Es tracta d'una especie de petits rius

amb el fons de grava (GRENIER, 1953). Si-

tuada en dos punts a 1.340 i 1.400 metres.

15. Sirnulium: (Simulium) tuberosum
Lundstroem

Es 1'6ltima de les especies citadel per

GRENIER & BERTRAND (1951) a Andorra.

S'ha trobat nomes a l'agost en tres punts

situats entrc els 1.267 i els 1.780 metres.

5. COMUNITATS DE SIMOLIIDS
D'ANDORRA

Amb I'inventari d especies determinades

s'han efectuat alguns calculs d'afinitat en-

tre especies i entre punts de mostratgc per

tractar de definir la comunitat base de si-

mdliids. Aixi, per a considerar l'afinitat en-

tre els punts de mostratge s'ha utilitzat un

index molt senzill (index de Jaccard; MAR-

GALEF, 1974).
L'aplicacio d'aquest index per especies

ens ha donat per resultat el diagrama d'en-

reixat que mostra la figura 4, on es veu

que existeix un cert grau d'afinitat entre

S. monticola i S. variegation, aixi com en-

tre S. monticola i S. crvophilum. Aquestes

associacions ja havien estat assenyalades

per altres autors. De tota manera, els re-

sultats no son tan clars en altres especies

i 1'index no sembla molt adient.
La figura 5 ens mostra el grau d'afinitat

entre els diferents punts de mostratge, ba-

sat en la fauna trobada, es a dir, que ens

dona el grau d'aproximacio entre els punts

segons les especies trobades. Es poden di-
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FIG. 4. Diagrama d'enreixat que mostra el grau d'afinitat entre Ics diferents especies.
Matrice d'affinite entre les especes.

ferenciar dos grups de punts. L'un, for-
mat pels punts 50, 41, 34 i 24, situat entre
els 1.200 i 1.800 metres, on la comunitat
base es 1'integrada per S. monticola i S. va-
riegatum.
Les especies caracteristiques son, doncs,

S. monticola, S. crvophilufn i S. variega-
tum, i es pot parlar de dues zones d'in-
fluencia que coincideixen entre els 1.200
i 1.480 metres. L'especie base es S. monti-
cola, ja que es troba en un 70 % dels punts
de mostratge.

Si es to en compte el mes de juliol, on
apareix amb una certa fregiiencia Prosi-
mulium sp., podriem considerar dues zo-
nes a Andorra. L'una, que agruparia els
punts mes alts d'aigiics fredes i netes amb
valors de fosfats molt baixos, on es troba
Prosirnulium sp. i l'altra que agruparia la
major part de la recta dell punts on do-

JULIOL

minaria 1'associaci6 S. monticola amb
S. cryophilum o S. variegatum.
Manca a Andorra una zona mes calida

d'aigiies mes tranquil•les on es trobarien
les especies tipiques de mes baixa alcada
i corrent moderat.

6. CONCLUSIONS

Els sim6liids es troben bastant ben re-
presentats a Andorra, distribuits per quasi
tota la xarxa hidrografica. biomes falten
en aquelles zones on la contaminacio es
massa forta, com en el tram del Gran Va-
lira o Grau Roig. Pero tambe es troben en
hoes amb una certa eutrofitzacio.
Les especies trobades a Andorra son les

tipicament assenyalades com de munta-
nya alta o mitjana i manquen Ics de mun-
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P, rrcinosvarvi

I'. r-tfipes

P. hirrrpes
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t

Pt
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Temperatura Fostats
oc (Ilg-at/I)

T,>,IT],% 1. Valors maxims i minims de temperatu-
ra i losfats per cada una de Ics especics trobades.
Aquestes s'han agrupat segons cis limits de tole-
rancia at fosfat.
Valcurs maxima et minima do temperature et phosphates
pour chaquc espece troncee. Les especes sont groupers
scion Ies limites de tolerance aux phosphates.

S. carthusiense (Gren.
e Dor.) 10,0 0,01-0,30

P. rufipes (Meig.) 8,5-10,0 0,06-0,28

P. hirtipes (Fries) 8,5-11,0 0,14-0,18
P. tomosvaryi (End) 8,0-13,0 0,20-0,22
S. latipes Meig. 10,0- 8,2 0,30-0,46
S. auricoma (Meig.) 8,5-11,8 0,03-1,50
S. nitidifrons Edw. 11,0-14,8 0,06-2,68

S. bezzii (Corti) 10,0-13,8 0,12-4,45

S. tuberoston Lunds. 9,9-12,3 0,18-1,67

S. argenteostriatum
Strobl. 9,0-14,8 0,20-1,50

S. monticola Fried. 8,5-14,8 0,02-13,3

S. cryphilum Rubz. 7,0-16,8 0,04-12,51

S. variegatum (Meig.) 9,9-16,8 0,04-13,3

S. ntediterraneum
(Puri) 10,0-14,5 0,14-12,51

S. latinum Rubz. 14,5 12,51
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Matrice d'affini[e entrc les stations.

tanya baixa. Aixo es degut a la situacio
altitudinal d'Andorra. De tota manera, els
limits altitudinals de cada especie (fig. 6)
es troben una mica despla^ats taut cap
amunt com cap avall. Aixb podria estar
relacionat amb la influencia mediterrania
que suavitza les temperatures.
La comunitat base de simuliids hi es

constituida per S. mouticola- S. cryophi-
luyn entre els 1.200 i 1.800 metres i per
S. mouticola- S. variegatum entre els 860
i 1.480 metres.
No s'ha trobat cap relacio Clara entre la

naturalesa fisica del sol (silici i calcari) i
la presencia o absencia de determinades
especies.
Semblen ser la temperature, la altura i

el corrent, aixi com el grau d'eutrolitzacio,
els factors que mes influeixen sobrc la dis-
tribucio dell simtili5ds a Andorra.

Si considerem els fosfats com una mc-
sura de la qualitat de les aigiies, trobem
que hi ha especies que resistcixen nivells
elevats de fosfats. Son S. rnonticola, S. vu-
riegaturn, S. crvophilum i S. rnediterru-
neurrr. Hi ha altres que suporten valors
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FIG. 6. Distribucio attitudinal de les especies de simuliids d'Andorra.
Repartition altitudinale des Simuliidae d'Andorre.

mitjans com S. tuberosum, S. auricoma,
S. bezii, S. nitridifrons i S. argenteostria-
tum. Contrariament, hi ha altres que no-
mes es troben en hoes on els nivells de
fosfats son molt baixos. E.s el cas de P. hir-
tipes, P. rufipes, P. tomosvarvi, S. latipes
i S. carthusiense (vegeu la taula I).

Agra'iments
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Al Departament d'Ecologia i al Dr. R.
Margalef per les facilitate en la realitzacio
del treball; al Grup d'Estudis i Perspecti-
ves d'Andorra la Vella per l'ajuda material,
aixi com at Dr. Jarry i la Dra. Beaucournu-
Saguez per les seves indicacions. M.-A. Puig
ha dibuixat les figures.
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