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Introducció als grups d’invertebrats 
 
Invertebrat és un terme sense valor sistemàtic que inclou tots els animals sense 
columna vertebral. Dins dels invertebrats reunim tots els fílum del regne animal a 
excepció dels cordats.  
 
Es tracta d’un conjunt molt heterogeni, per la complexitat dels grups que inclou. 
 
Quantitativament els invertebrats representen el 97 % del total de les espècies 
animals.  
 
1. L’estudi dels grups d’invertebrats a la Garrotxa  
 
1.1. Els orígens 
La primera referència sobre invertebrats de la Garrotxa prové del farmacèutic 
Francesc Xavier de Bolòs i Germà de Minuart (Olot, 1773-1844), que l’any 1801 
redactà un catàleg faunístic que aplega tant vertebrats com invertebrats. Per raons 
que desconeixem, aquest llistat no fou publicat fins l’any 1907 en el volum III de les 
Notas históricas de Olot.  
 
70 anys més tard, apareixen publicades les primeres cites sobre fauna invertebrada 
de la Garrotxa. En el Catálogo metódico y razonado de los lepidópteros que se 
encuentran en los alrededores de Barcelona... publicat l’any 1874 per Miquel Cuní i 
Martorell (Calella, 1827 – Barcelona, 1902) apareixen dues cites d’Olot i dos anys 
mes tard, en el Catálogo metódico y razonado de los coleópteros observados en 
Catalunya, de Miquel Cuni i Martorell i Manel Martorell i Peña n’apareixen 3 més. 
 
A aquests catàlegs, seguiran Contribución a la fauna malacológica de los Pirineos 
catalanes o sea descripción de la comarca de Olot, que publicarà Joaquim Maria 
Salvañà (Mataró, 1828 – Barcelona, 1902) l’any 1888. Aquest treball, més centrat en 
la nostra comarca, està basat en la col·lecció malacològica del farmacèutic olotí 
Ramón de Bolós i Saderra (Olot, 1852 – 1914), en el qual se citen un total de 123 
formes malacològiques, a més d’incloure les 10 espècies del manuscrit de Francesc 
Xavier de Bolòs. 
 
Durant l’any 1893, el metge Manuel de Chia i Bajandas (Girona, 1856 – Barcelona, 
1917) publicà, a la Revista de Gerona, Contribución á la fauna malacológica 
Catalana. Moluscos terrestres y de agua dulce de la provincia de Gerona.  
 
Poc desprès, el 1897, Artur Bofill i Poch (Barcelona, 1844 – 1929) descriu 
l’interessant clausílid Nenia subarcuata (actualment Bofilliella subarcuata) a partir 
d’exemplars recollits a can Olives de Lladó pel fill gran d’Estanislau Vayreda i Vila 
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(Olot, 1848 – 1901). Vayreda, a més de reconegut botànic, recollí una gran quantitat 
de mol·luscs i lepidòpters. 
 
El segle XIX finalitza amb un inventari força acurat per l’època, de la fauna 
malacològica garrotxina. 
 
1.2. L’entrada al segle XX  
 
L’entrada al nou segle es produeix en un moment d’eufòria per les ciències naturals. 
Durant els darrers anys del XIX i primers del XX, a Barcelona s’ha creat el Museu de 
Ciències Naturals, la Institució Catalana d’Història Natural i la Junta de Ciències 
Naturals, la Secció de ciències de la Universitat de Barcelona... A Olot, es crea el 
Museu-Biblioteca d’Olot, on, a més de la Sala Gelabert dedicada als materials 
volcànics, hi trobem la col·lecció de lepidòpters del mateix Mossèn. Josep Gelabert i 
Rincón (El Morell, Tarragonès 1859 – Llagostera, Gironès 1936).  
 
Fins ben entrats els anys 30 diversos naturalistes i institucions se senten atrets per la 
comarca de la Garrotxa.  
 
Carme Gelabert i Codina (Olot, 1894 – Barcelona, 1981), neboda de Mossèn 
Gelabert, es dedica a la recol·lecció d’insectes dels voltants d’Olot. Part de la seva 
col·lecció restarà al Museu d’Olot, on el temps i la deixadesa l’acabaran malmetent. 
Per sort, l’altra part de la col·lecció va anar al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, on encara es pot consultar. A Carme Gelabert i a Germà Benet es deu el 
descobriment del Carabus granulatus als voltants d’Olot, on es troben les úniques 
localitats conegudes d’aquest coleòpter al sud dels Pirineus. 
 
L’altre oncle de Carme Gelabert és Ascensi Codina i Ferrer (Barcelona, 1878-1932), 
conservador del Museu de Ciències Naturals i que durant les seves estades als 
Hostalets d’en Bas recol·lecta insectes de la comarca. Publicà diversos treballs sobre 
lepidòpters, coleòpters i dípters. A Codina cal agrair també el seu interès per 
promoure campanyes de recol·lecció a la Garrotxa, com les engegades entre els anys 
1923 i 1929, en què el Museu de Ciències Naturals inicia l’exploració sistemàtica de 
les comarques gironines. En aquestes campanyes participa, a més de Codina, el pare 
Longí Navàs (Cabassers, Priorat 1858 - Girona, 1939). Ambdós exploren el 
Puigsacalm, la vall d’en Bas i l’alta i baixa Garrotxa. Fruit d’aquestes campanyes 
Navàs publicà tres treballs, entre els quals cal destacar Excursió entomològica al 
Cabrerès (Girona-Barcelona) (1924), on se citen més de 500 invertebrats recollits per 
ells. 
 
Durant aquest període, apareixen al Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural diverses notes i articles que fan referència a la Garrotxa, com els publicats 
per Ignasi de Sagarra (Barcelona, 1890-1940) sobre lepidòpters o d’Aguilar Amat 
(Barcelona, 1882-1936) sobre mol·luscs. La Institució s’organitza també una excursió 
col·lectiva a la Garrotxa l’any 1922. 
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1.3. Els anys crítics  
En finalitzar la guerra civil, es produeix la desaparició de diverses institucions 
científiques catalanes com la Junta de Museus o la Institució Catalana d’Història 
Natural, entre d’altres, fet que obre un període de baixa activitat. Des del Museu de 
Zoologia de Barcelona, Francesc Español i Coll (Valls, 1907 - Barcelona, 1999) 
continuarà realitzant una important tasca de recerca. Fruit d’aquesta activitat, i de la 
col·laboració amb especialistes estrangers, porten a la descoberta, a casa nostra, 
d’algunes espècies noves per la ciència com el caràbid Steropus ferreri del Coll de 
Santigosa, del glomèrid Rhyparomeris lineata (nova espècie i nou gènere) sobre 
exemplars recollits per Español a la Cova dels Ermitons o el coleòpter Seminolus 
españoli de les fagedes de Puigsacalm i la Salut.  
 
1.4. La reaparició dels col·leccionistes olotins 
 
L’any 1962 Joaquim Coll i Grabulosa inicia la seva col·lecció de lepidòpters, 
continuant la tradició entomològica de la comarca. Al seu voltant es formarà un grup 
d’afeccionats, del qual formen part Joaquim Teixidor, Emili Casas, Enric Macias o 
Lluís Feixas i durant una vintena d’anys realitzaran una important tasca de 
recol·lecció. Joaquim Coll, trobarà per primer cop l’Araschnia levana, Joaquim 
Teixidor hi descobrirà la Cucullia argentea. 
 
El grup d’Olot mantindrà contactes amb especialistes, tant de casa nostra com de 
fora i alguns participaran activament en la creació de la Societat Catalana de 
Lepidopterologia. Aquesta societat mostrà també un marcat interès per la Garrotxa, 
realitzant trobades anuals a la comarca durant els anys 1979, 1980 i 1981. 
 
Paral·lelament, alguns lepidopteròlegs catalans inicien l’estudi de la fauna catalana. 
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio i Albert Masó, entre d’altres, estudien la Garrotxa i 
editen un gran nombre de publicacions, cosa que amplia notablement el coneixement 
sobre els lepidòpters de la comarca. L’any 1985, Josep Bellavista presenta la seva 
tesi doctoral sobre els noctuids del Puigsacalm. 
 
En un altre camp, el creixent interès per la biospeleologia fa que apareguin diversos 
articles signats per Xavier Bellés, Àngel Lagar, Eduard Vives o Oleguer Escolà.  
 
L’any 1982 es crea el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), 
essent un dels seus objectius el foment de la investigació dins del seu àmbit.  
 
A partir de la dècada dels 90, s’inicia un programa d’ajuts amb la finalitat de conèixer 
i inventariar la fauna del parc: Catàleg faunístic (Nebot, 1993 i 1995), 
Macroheteròcers de les zones humides (Stefanescu, 1994), Els mol·luscs (Altaba, 
1995), Culícids dels aiguamolls (Quintana, 1995)...  
 
Paral·lelament s’inicien plans d’estudi, seguiment i recuperació d’alguns grups o 
espècies: Estudi i Recuperació de les Nàiades (Unio aleroni) (Altaba, Giráldez & 
Minuàrtia, 1993-2004), Estudi, Situació i Seguiment del Cranc de Riu Autòcton 
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(Giráldez & Montserrat, 1997-2004), Pla de Seguiment de Ropalòcers (Stefanescu & 
Artola, 1993-2004). 
 
També cal citar els seguiments de la qualitat de l’aigua mitjançant els 
macroinvertebrats, iniciats per Baserba (1993) des del PNZVG i que actualment porta 
a terme el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA).  
 
L’any 1991 s’inaugura el Museu dels Volcans (MV), com a secció de Ciències Naturals 
del Museu Comarcal de la Garrotxa. Hereu de les col·leccions històriques d’història 
natural del Museu d’Olot, inicia la reorganització d’aquest fons —molt deteriorat— a 
la vegada que l’amplia amb noves donacions, amb la finalitat de convertir-lo en una 
col·lecció de referència útil i consultable. Actualment, el MV acull un important fons 
de lepidòpters de la comarca. 
 
Des de finals dels anys 80, l’Ajuntament d’Olot, a través del MV i del PNZVG, convoca 
anualment la Beca d’Investigació en Ciències Naturals – Beques Ciutat d’Olot. 
Aquestes beques han permès desenvolupar diversos treballs relacionats amb 
invertebrats com l’Estudi dels Himenòpters Pol·linitzadors (Bassols & Vicens, 1990), 
Estudi per la Recuperació del Cranc de Riu (Montserrat & Pulido, 1991), Reproducció 
i estudi de poblacions de cranc de riu autòcton (Giráldez & Garcia, 1995), Atles dels 
invertebrats de la Garrotxa que mereixen atenció especial (Nebot, 1996) o La 
biodiversitat de coleòpters saproxílics en rouredes i fagedes (Jordi Artola, 2004). 
 
1.5. L’entrada al segle XXI 
 
Com es pot veure, des dels anys 70 s’ha produït un creixement progressiu de 
l’activitat naturalista a la comarca, fet que ens permet ser optimistes amb vistes al 
futur. 
 
A més, estan apareixent a casa nostra noves iniciatives força interessants, com la 
creació d’Oxygastra, grup d’estudi dels odonats de Catalunya, el juny del 2003 a Can 
Jordà i que el gener del 2005 va esdevenir grup de treball de la ICHN, o la creació, 
l’estiu del mateix 2005 de la delegació de la Garrotxa de la ICHN.  
 
2. Què sabem dels invertebrats de la Garrotxa? 
 
Tot i el gran volum d’informació existent, els coneixements sobre la fauna 
invertebrada de la Garrotxa són realment reduïts. La informació és parcial i abasta 
pocs grups i espais molt concrets. 
 
Fa deu anys es va realitzar el Catàleg faunístic del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa (Nebot, 1995), que recull totes les cites que feien referència a l’àmbit 
del PNZVG a partir del buidatge bibliogràfic i de la revisió de col·leccions, i va recollir 
informació sobre 1.267 tàxons (veure Taula 1). Prenent com a base aquest catàleg, 
aprofitarem per fer algunes reflexions: 
 
Dels invertebrats no artròpodes, el desconeixement és total, i només es coneixen 
els mol·luscs. 
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Com hem vist, aquest grup va ser estudiat per Salvañà, Chia, Bofill i Aguilar-Amat, 
que van aportar informació remarcable per l’època (principis segle XX). No hi ha cap 
més treball remarcable fins el d’Altaba (1995) que estudia els mol·luscs del PNZVG. 
Malgrat tot, dins del grup hi ha elements altament remarcables. A l’Atles dels 
invertebrats de la Garrotxa, que mereix atenció especial, (Nebot, 1999), es recullen 
endemismes i espècies amb algun tipus de protecció —se’n citen 33— entre els 
quals Abida secale elegantissima, Chondrina altimirai o Clausilia rugosa magdalenica, 
endemismes gironins de distribució molt reduïda. A aquest cal afegir Abida 
gittenbergeri i Clausilia rugosa ramirezi descrits recentment. 
 
Comentari a part, mereixen els estudis sobre cicle reproductiu, cria en captivitat i 
recuperació de la nàide Unio aleroni, que es van iniciar l’any 1993. 
 
D’artròpodes no insectes tampoc tenim gaire informació.   
 
D’un grup prou abundant, com el de les aranyes, només hi ha 3 cites al catàleg. En 
canvi d’escorpins tenim 3 de les 4 espècies ibèriques. Una d’elles, Belisarius xambeui, 
és una espècie d’un gran interès faunístic.  
 
Els crustacis, un altre grup força abundant del qual sols hi ha 4 cites al catàleg. En el 
recent treball de Boix et al. (2004), se’n citen 21 dels estanys d’en Jordà. 
 
Un crustaci que cal remarcar es el cranc de riu autòcton Austropotamobius pallipes, 
espècie sobre la qual s’han realitzat diversos estudis sobre reproducció i situació 
actual amb la finalitat de recuperar l’espècie per als nostres rius.  
 
El grup més nombrós és el dels insectes, però en aquest cas tampoc podem dir que 
en sabem gaire cosa. Els diversos ordres es coneixen de manera molt desigual i en el 
millor dels casos disposem d’inventaris parcials. Els treballs sobre ecologia són 
gairebé inexistents. 
 
Els odonats és un grup sobre el qual es treballa molt actualment. Si en el catàleg sols 
se citaven 6 espècies, avui, gràcies als treballs de Pibernat i Abós (2000) i de 
Lockwood [en premsa] ja coneixem 41 espècies d’arreu de la comarca. 
 
En el catàleg se citen només 12 espècies de dípters, entre les quals hi ha un únic 
culícid. Quintana (1995) cita 12 espècies de culícids de les zones humides del parc; 
l’any 1990 es descriu una nova espècie de dípter procedent de Mieres; Boix et. al., 
(2004) citen un nou culícid i un nou Chaoborid, a més d’altres espècies no 
determinades. El nombre de dípters ha augmentat a 26 (25 al parc i 1 fora), 
solament afegint aquests darrers treballs. 
 
Els coleòpters, juntament amb els lepidòpters, és un dels ordres d’insectes més 
estudiats, i tot i així les dades de què disposem són molt parcials. Amb tot, qualsevol 
petit esforç fa augmentar considerablement el nombre de citacions. 
 
Per realitzar el catàleg es van revisar les col·leccions del Museu de Zoologia de 
Barcelona (MZB). Es va reunir informació de 422 espècies de coleòpters de la 
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Garrotxa. Al catàleg només es van incloure dades de 178 d’aquestes espècies, ja que 
la resta eren cites de fora del parc. El nombre total de coleòpters citats al catàleg, 
entre MZB, bibliografia i altres col·leccions, és de 369 molt per sota del nombre 
d’espècies observades al museu.  
 
El catàleg recull una desena d’espècies de coleòpters aquàtics. El treball de Boix et 
al. (2004) cita 19 espècies noves, sols dels estanys de Can Jordà. En un article 
anterior de Lagar (1987) se citen 22 espècies del riu Brugent, cap d’elles inclosa al 
catàleg. 
 
El mateix passa amb els lepidòpters, en el catàleg se citen 507 espècies de 
lepidòpters del Parc, de les quals 221 corresponen al grup dels Noctuoidea 
(Notodontidae, Thaumetopoeidae, Lymantridae, Arctiidae i Noctuidae). Aquest 
mateix grup és estudiat per Bellavista (1995) que només del Puigsacalm en cita 319, 
prop d’un centenar més.  
 
Més enllà dels llistats, els més de 10 anys del Pla de Seguiment de Ropalòcers estan 
aportant dades rellevants sobre la biologia dels lepidòpters. 
 
Entre els coleòpters, hi trobem un grup d’espècies endèmiques, algunes de les quals 
han estat citades només en unes quantes localitats (Steropus ferreri, Zariquieya 
troglodites, Molopidius spinicollis, Iberacritus ortunoi, Mayetia olotensis...), a més hi 
ha espècies que tenen en la Garrotxa el seu límit de distribució com Carabus 
granulatus. 
 
Altres ordres d’insectes estan molt poc representats al catàleg, no perquè no estiguin 
presents a la comarca, sinó perquè no disposem de dades. 
 
En general, podem afirmar que la poca informació «ordenada» de què disposem 
actualment se centra en l’àmbit del Parc Natural. Fora hi ha algunes zones 
estudiades històricament com la vall d’en Bas, Puigsacalm, la Salut. 
 
Poc sabem de l’alta Garrotxa, i de la resta de la comarca només algunes cites 
aïllades. 
 
 
3. Què ens queda per fer? 
 
Desconeixem el nombre d’espècies d’invertebrats que hi ha a la Garrotxa, però no 
seria estrany que n’hi haguessin entre 13 i 15.000. Si fos així, no en tenim 
inventariades ni un 10 %. Pel que fa a l’ecologia, la distribució, la biologia... tret 
d’alguns treballs puntuals, no en sabem res. 
 
Potser el primer pas seria poder disposar d’un catàleg actualitzat d’àmbit comarcal, 
cosa que ens permetria veure cap on dirigir els esforços. 
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INVERTEBRATS NO ARTRÒPODES Ordre  164
Turbellaria  2 
Nematoda Dorylaimida 2 
 Monhysterida 1 
 Araeolaimida 1 
 Rhabditida 3 
 Tylenchida 1 
Gastropoda Mesogastropoda 13 
 Basommatophora 15 
 Stylommatophora 114 
Bivalvia Unionoida 2 
 Veneroida 10 
ARTRÒPODES NO INSECTES   20
Arachnida Aranei 3 
 Ixodida 1 
 Palpatores 1 
 Scorpiones 2 
 Pseudoscorpiones 1 
Crustacea Isopoda 4 
Diplopoda Craspedosomatida 2 
 Polydesmida 2 
 Julida 3 
Chilopoda Scutigeromorpha 1 
INSECTES   1.083
 Collembola 3 
 Odonata 6 
 Ephemeroptera 5 
 Plecoptera 5 
 Orthoptera 9 
 Psocoptera 12 
 Neuroptera 9 
 Mecoptera 1 
 Homoptera 14 
 Heteroptera 79 
 Hymenoptera 39 
 Trichoptera 13 
 Diptera 12 
 Coleoptera 369 
 Lepidoptera 507 
TOTAL   1.267
TAULA 1: Nombre d’espècies citades al Catàleg faunístic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (Nebot, 1995) 
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