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Dins la classe Crustacis, I'ordre Isopodes (Isopoda) compren Malacos-
tracis de cos deprimit i ample, edrioftalms, amb el primer parell d'apen-
dixs fent de marxillipeds. Aquests crustacis no presenten closca, tenen
set parells de pereiopodes sense exopodis, gairebe iguals (d'aqui que es
diguin isopodes), i Ilur pleon es reduit; presenten pleopodes foliaci.s
adaptats a la respiracio. La majoria son formes marines, be que alguns
viuen en aigiies dolces, i d'altres, que seran els que estudiarem particular-
ment, han aconseguit d'ahandonar el medi aquatic, i suren en diversos
hiotops terrestres.

L'ordre dels Isopodes (Isopoda) fou establert per Latreille en la primera
edicio del llibre de Cuvier Regne animal, publicat el 1817. Mes tard, l'any
1829, el mateix Latreille suhdividia l'ordre en els grups seguents: Epica-
rida, Cymothoada, Spheromida, Idoteida, Asellota i Oniscida, i separava ja
amb aquest darrer terme els Isopodes de vida aeria o terrestre. El 1852,
Dana mante esquemsticament la classificacio de Latreille, pero dona el
nom d'Oniscoidea als Isopodes terrestres, nom que ha perdurat fins als
nostres dies. L'any 18gg, Sars crew el subordre Valvifera, en el qual inclou
els Idoteida de Latreille i algunes families afins, i el subordre dels Flabel-
lifera, molt ampli ja, que engloba els Cymothoada, Spheromida i alguns
grups mes... Stebbing, l'any 1893, crew un nou subordre, Phreatoicidea,
per a Isopodes d'aspecte anfipoide. Una nova modificacib, la realitza Monod
els anys 1()22 i 1926, desglossant dos nous subordres dels establerts per
Sars, car, be que mante els dels Flabellifera, crew els dels Gnathiidea i
Anthuridea per a diverses formes que Sars considers molt alms als Flabe-
llifera.

Malgrat que Lamark (1818) considers els Oniscoides corn els repre-
sentants mes primitius de l'ordre, i adhuc de tota la classe Crustacea, prac-
ticament cap zooleg actual no pot admetre una tal hipotesi davant la
gran quantitat d'exemples que ens brinda el regne animal evidenciant
que el pas de la vida aqustica a la terrestre es una de les tendencies mes
constants en el mon vivent.

Precisament entre els Isopodes terrestres es troben clars exemples de les
diverses modifications, taut morfologiques corn fisiologiques, degudes al
canvi de medi ambient. Per llur importancia ressalten les degudes a 1'adap-
taci6 de I'aparell respiratori (amb la qual s'aconsegueix d'aprofitar l'oxi-
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gen lliure atmosferic en comptes del dissolt en I'aigua), les relacionades

amb el sistema locomotor, o les inherents a resistir grans canvis termics,

baixos gradients higrometrics, etc....

Diverses expericncies i observations confirmen el que hem dit; per

exemple: Huet (1883) comprova que la sang de l'especie halofila Ligia

oceanica es molt rica en clorur sodic, i, en canvi, la sang d'una altra es-

pecie, ja ben adaptada al medi aeri, corn Porcellio loevis, practicament

sols presenta vestigis d'aquesta sal, amb la particularitat que els individus

halofils moren molt abans en esser submergits en aigua dolca, que no els

ultims en esser submergits en aigua marina. Tambe es pot comprovar que

els Isopodes aquatics tenen tin sistema glandular cutani pot desenvolupat,

mentre que els Isopodes terrestres considerate com a primitius, es a dir,

la majoria dels representants que no han aconseguit d'allunyar-se del

litoral maritim, en els quals les exigencies hfdriques encara son molt

elevades, tenen aquest sistema extraordinariament desenrotliat i exhibei-

xen tres categories de glandules cutanies: les epimerianes, les de Weber o

pleopodals i les dels uropodes; tambe s'observa una reduccio d'aquest

aparell glandular en els Isopodes ben adaptats a grans higrometrics baixos,

com els Porcelionids. Tot aixb es molt siguificatiu, si tenim en compte que

tots els fisiolegs estan d'acord a admetre una intima relacio cntre la se-

crecio d'aquestes glandulas i el manteniment dels teguments amb la humi-

tat necessaria.

Les adaptations rues conspicues es troben, tamuateix, en el sistema

respiratori. Es sabot que els pleopodes dcls Malacostracis son essencial-

ment natatoris, i son formats per apendixs birramea proveits de llargues i

abundants seder quc faciliten llur accio remora. Doncs be; en els Isopodes

es posy de manifest una evident i progressiva transfornracio d'aquests apen-

dixs que condueix a un canvi profund en llur funcio. Els Isopodes marins

continuen utilitzant els pleopodes per a la natacio, com els altres Mala-

costracis, pero presenten ja la caracterfstica d'una clara dilatacio tant de

l'endopodi que els permet d'utilitzar-los tarnbc com a organs respiratoris

parabranquials... Una altra modificacio, que es presenta en els generes

Idotea i Sphaeroma, consisteix a perdre les branques dels pleopodes llur

disposicio perpendicular al cos del crustaci, situant-se l'epipodi sobre

1'endopodi corn un opercle d'aquest ultim; aixo comporta modificacions

histologiques d'importancia, mentre que 1'exopodi gairebe no pateix cap

alteraao; en canvi, 1'endopodi es diferencia per un sac de grosses parets

formades per un epiteli singular que Bernecker (1gog) designa corn a

((epiteli respiratori)) i que to ja un funcionalisme francament eficac, amb

coeficients d'oxigenacio relativament elevats. Un pas mes en l'evolucio

dels pleopodes es manifesta en els Oniscoids primitius com Stenoniscids,

Ligids i d'altres; en ells els pleopodes continuen essent branquials, cosa
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que explica les notables necessitats hidriques d'aquests Isopodes. La pro-

gressiva independencia vers una vida totalment aeria arriba al sew maxim

en els grups que presenten els pleopodes completament transformats,

es a dir, convertits en organs pseudo-traqueals absolutament diferents

dels de llurs parents aquatics. Les pseudo-traquees consisteixen en fines

invaginacions de les parets dels exopodis, que despres de successives dico-

tomies presenten un aspecte arborescent; els pleopodes, modificats en

aquest sentit, poden esser tots, corn s'esdeve en cls Armadillids, o nomes

en els dos o tres primers parclls, com succeIa en els Porcelionids i Arma-
dillidids.

Despres d'aquestes brews consideracions sobre les principals caracte-

ristiques d'aquests interessants crustacis, donarem una ullada als grups

que han aconseguit de colonitzar les nostres terres i que han est.-It objecte

de la major part dels estudis del qui us parla. En resum, son deu les

families que habiten les nostres comarques; donare una breu relacio de

la representacio de cada una d'elles.

Tylidae: Familia que nomes compren espccies halofiles annb molts
caracters primitius. Una unica especie trobada al nostre pans, Tylos laireil-
lei Audouin, que habita entre les arenes del litoral mediterrani (indub-
tablement a totes les costes catalanes, des de les de 1'Alt Emporda fins
al Baix Ebre.

Ligiidae: Tambe aquesta familia nomes es representada per una es-

pecic a Catalunya, Ligia italica Fabricius. Viu a les costes rocalloses, es

francament halofila i es troba a la zona intercotidal superior de Soika

(1950); represcnta una distribuci() gcografica molt curiosa i d'un gran

interes biogeografic, car es troba per totes les costes mediterranies i del

mar Negre, les sud-atlantiqucs de la Peninsula Ibcrica i a les Acores, Ca-

naries i Madeira. Concretament, en el nostre litoral abunda a gairebe tots

els ports i zones d'aigucs pollwdcs.

Trichoniscidac: Gairebe tots els representants d'aquesta familia son
cavernicoles; aixo fa que llur interes biogeografic sigui notable, i sbn molts
els isopodolegs que han aprofundit llur estudi per a comprendre molts
dels problemes que planteja la distribucio de tots els Oniscoides. A Cata-
lunya es troben principahnent als Pirineus i en els relleus calcaris coil]
Garraf, Sant Llorenc del Munt, a la serralada de Tivissa i d'altres.

Stenoniscidae: Tambe nornes compren especies halofiles; a Catalunya
unicament 1'hem trobada a la badia de Roses.

Oniscidae: Es una de les families mes grans del subordre i es molt ben
representada dins les nostres comarques. Podem dir que totes les terres
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catalanes tenen algun representant, des de 1'Emporda fins al Baix Ebre,

des de la Vall d'Aran fins a la Terra Alta.

Squamiferidae: Els representants d'aquesta familia viuen en simbiosi

amb les formigues, son de mida molt petita i blanquinosos. Nomes un

genere, Platyarthrus, amb poques especies. Es troben tambe gairebe a tot

arreu, posat que els flocs no siguin massa clevats.

Porcellionidae: Es la familia mes ben estudiada pel qui us parla. Com

pren una notable varietat d'especies molt evolucionades, i llur adaptacio

a la vida terrestre es pot considerar molt reeixida. Es troben a tot arreu,
sigui quip sigui el clima i l'altitud, pero sempre especies d'expansio relati-

vament concreta.

FIG. 3. - Esquema indicant els indrets de Cataluna
on han estat trobats representants de la familia Arma-
dillidae. Hom aprecia una major frequencia vets les

ioncs de clima suau.

Cylisticidae: D'aquesta familia nomcs s'han trobat representants en

localitats isolades, com la cova de Santa Creu d'Olorde, Castellvell i d'al-

tres, tots de la mateixa espccie: Cvlisticus esterelanus Verhoeff.

Armadillidae i Armadillidiidae: Aquestes dues families comprenen

isopodes molt semblants; nomes es diferencien per alguns details soma-
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tics, corn la forma del telson, el nombre de pseudo-traquees, etc. Es reco-
neixen facilment perque s'enrotllen fins a semblar boles; la gent els
coneix corn a nporquets de Sant Antonio. Els Armadillids es troben en els
indrets de clima benigne, i els Armadillidids, pertot arreu.
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DISC USSIO

Sr. ESPANOL

Els triconiscids son isopodes estrictament cavernicoles, generalment
terrestres. Hi ha, pero, especies de triconiscids que viuen indiferentment
en medi aquatic o terrestre, i Cantabronischus, especie del nord d'Espanya,
viu unicament dins l'aigua. c Respon aixo a un fenornen de readaptacih,
o sour davant formes arcaiques que mantenen la vida aquatica gracies a la
proteccib dispensada pel medi cavernicola, essencialment conservador?

Sr. FOLCH

c Un cami per a esbrinar fins a quin punt son autentiques les adapta-
cions al medi terrestre -posat que les pseudo-traquees dels isopodes es
captinguin corn les traquees dels insectes- no fora estudiar les modifi-
cacions induides en les funcions de la sang?

6i



8 F. DL PABLOS I CASANOVAS

Dr. GADEA

Vist 1'interes suscitat per l'adaptacio a la vida terrestre, fa notar que

unicament els artropodes traqucats i els vertebrats de respiracio pulmonar

han reeixit plenament a respirar aire atmosferic. Altres animals que han

fet aquest intent (cuc de terra, gasteropodes terrestres,... isopodes) no

han aconseguit d'alliberar-se totalinent de l'aigua: ban de viure en niedis
molt humits. Per aixo les readaptacions no ens han d'estranyar; l'elevat

grau d'huniitat en que viuen molts isopodes es ja gairebe un reingres a

la vida aquatica.

Dr. PABLOS

Contesta al senyor Espanol que el professor Vandel, de la Universitat

de Tolosa, bon coneixedor dels triconiscids, opina que aquests animals son

essencialment terrestres; les formes aquatiques, per tant, deuen esser

readaptacions. Cal tenir present, pero, que a vegades (cas dell primitius

ligids) els pleopodes mantenen un gradient d'humitat del cent per cent,

la qual cosa vol dir que l'animal to una respiracio practicament aquatica.

Els isopodes del genere Henailepistus, considerats fins no fa gaire com els

mes ben adaptats a la respiracio aeria, puix que viuen a les zones des&r-

tiques del Turquestan, es troben en una situacio semblant a la dels ligids.

Fa saber al senyor Folch que els estudis fisiologics, anatomics i embrio-

logics fins ara realitzats, permeten d'assegurar que les adaptacions al medi

terrestre no son una mera aparen4a. L'embriogcnesi de les pseudo-traquees

-les quals, tanmateix, es captenen com les traquees dels insectes- se-

gueix camins diferents als de 1'embriogenesi de les branquies, detail ben

significatiu.
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