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LES LARVES DEL GENERE HYDROPSYCHE (INSECTA: TRICHOPTERA)
A CATALUNYA . TAXONOMIA

Xavier Millet Rebut : desembre 1982

SUMMARY
The larvae of the genus Hydropsyche ( Insecta : Trichoptera ) in Catalonia . Taxonomy

Some work has been done to provide an accurate level of identification for the
Hydropsyche larvae found in the main Catalonia rivers. The usefulness of the different
characters used in the literature has been checked; as a result, an identification key is
given for all the species found, as well as some notes on their distribution.

INTRODUCCI6

Els Tricopters, a excepcio d'un genere
(Eynocila), passen la major part de la se-
va vida a l'aigua. La Ilarga durada de la
fase larvaria d'aquest ordre en relacio amb
les restants fases del cicle (pupa i imago)
i la seva adaptacio als tipus mes diversos
d'ambients aquatics, ens estimulen a la
identificacio d'aquests insectes durant
aquest estadi del seu cicle vital. Fruit de
la considerable especiacio en els diversos
generes de I'ordre (tambe en el genere que
ens ocupa), les dificultats per dur a terme
1'estudi augmenten.

El genere Hydropsyche es troba amplia-
ment distribuit per tot Europa en mes
d'una cinquantena d'especies, classificades
principalment a partir dels genitals dels
mascles (BOTOSANEANU & MALICKY, in
ILLIES, 1978). Aixo fa que, en alguns casos,
no es reconegui encara Ia larva d'una es-
pecie ja determinada partint dels imagos.

Totes les especies d'aquest genere es tro-
ben en la seva fase larvaria en els cur-
sos d'aigua corrent, alla on el substrat es
format per pedres i codols de mides dife-
rents. En determinats casos, poden esser
extremament abundoses, arribant a cons-
tituir una part molt important de la bio-
massa de la poblacio de macroinvertebrats.
En la fase larvaria se succeeixen cinc es-

tadis amb una durada variable segons les
especies i les condicions en que viuen: en-
tre sis i nou mesos a les nostres latituds.
En latituds mes septentrionals, la durada
de les fases larvaries arriba a estendre's
fins prop de vint mesos (SCHUHMACHER,
1970). Algunes caracteristiques de la biolo-
gic general d'aquest genere resten poc co-
negudes encara.

METODES DE RECOL.LECCI6 I EXAMEN

Com qualsevol component de la fauna
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bentbnica fluvial, les larves d'Hydropsyche
es recol•lecten netejant el hit d'un riu o
d'un rierol per la seva zona de corrent.
En aquestes zones s'ha de repassar tota la
superficie dels cbdols i les pedres i reco-
llir allb que se'n despren mitjancant una
xarxa; no pot ser oblidada la vegetacio (al-
gues filamentoses, macrbfits i molses). Un
cop el material recollectat es traslladat a
un recipient, conve de fixar-lo (normalment
amb formol al 4 %). L'examen de les mos-
tres es realitzara amb 1'ajuda d'una lupa
estereoscbpica.
No sol ser possible la identificacio de

les larves abans del tercer estadi, i cal una
certa practica per a poder identificar lar-
ves en estadis anteriors a 1'6ltim. Per
aquest motiu es aconsellable de comengar
la identificacio pels exemplars mes gros-
sos. Les pupes conserven els esclerits lar-
varis en un extrem de l'estoig en que ha-
biten. L'observacio dell esclerits Mures del
tegument facilitara molt 1'estudi d'alguns
details morfolbgics interessants. S'ha de
procurar sempre recollir una quantitat de
mostres suficients, amb un nombre de lar-
ves mai inferior a les 20 unitats.
En alguns casos, pot ajudar molt el

transport de pupes vives al laboratori, i
mantenir-les en unes condicions que els
permetin de completar la metamorfosi. Si
tenim la sort que 1'imago que apareix es
un mascle, ens sera possible corroborar
la identificacio larvaria amb la d'aquest
imago. El periode en que trobern pupes al
riu no sol ser superior a un parell de me-
sos, variables segons l'especie que es tracti.

Per a la conservacio, un cop observades
les mostres, hom acostuma a utilitzar al-
cohol de 70', i flascons de tanca herme-
tica.

MORFOLOGIA GENERAL DE LES LARVES

Les larves d'aquests insectes, corn totes
les d'insectes holometabols tenen un cos
allargat, amb divisions ben Glares de cap,
terax i abdomen. Com a detail caracterfs-
tic de tot l'ordre s'ha d'esmentar el parell
d'apendixs amb un ganxo terminal en l' tl-
tim segment de 1'abdomen. Les larves en el
cinque estadi tenen una mida que oscil-
la entre els 15 i 20 mm.

El cap es prbgnat i es format per qua-
tre esclerits grans, a part dels esclerits
que constitueixen 1'aparell mastegador. Els
quatre esclerits craneals s'anomenen fron-

toclipi (dorsal) (fig. 2, c5), submento (ven-
tral) (fig. 2, c4) i esclerits laterals (glees)
(fig. 2, c4). En el frontoclipi es fixen diver-
sos feixos musculars que queden marcats
a 1'exterior en canvis de color que anome-
narem taques tentorials.

El tdrax to tres segments ben diferen-
ciats, cada un d'ells amb un parell de po-
tes. Les potes anteriors son pressores, i els
altres dos parells, locomotors. Els escle-
rits dorsals o tergites, forca grossos, per-
meten de diferenciar les larves d'aquest
genere d'altres dins 1'ordre dels Tricbpters.
Nomes el protorax to dues tergites (fig. 2,
tl) i esclerits ventrals -posttergites- an-
teriors i posteriors (interiors i exteriors;
fig. 2, t2). En el mesotbrax i el metatbrax
la tergita es unica (fig. 2, t4, t5).
L'abdomen es format per nou segments

tegumentaris sense esclerits, amb 1'excep-
ci6 dels ganxos dels apendixs terminals,
propis de tot 1'ordre com ja s'ha dit. En
els sis o set primers segments abdominals,
hi trobem abundoses prologacions del te-
gument, les quals anomenem branquies
(fig. 1). Totes les branquies son molt rami-
ficades, perb son mes abundoses en la zona
ventral (branquies internes i externes) que
en la zona lateral.

El nombre de quetes varia segons 1'es-
tadi larvari i van augmentant paulatina-
ment. La principal funcio d'aquests or-
gans sensorials es la d'informar els ani-
mals de 1'entorn proper; aquests responen
orientant-se en el corrent, fent construc-
cions i, fins i tot, teixint xarxes regulars.
De tot el que hem esmentat anterior-

ment es desprenen els caracters de diag-
nosi per a confirmar la identificacio a ni-
vell generic.

- Ordre Trichoptera: larves holometabo-
les amb un parell de ganxos a 1'6ltim
segment abdominal.

- Famflia Hydropsychidae: tbrax amb
plaques dorsals grosses , dues al prone-
tum i una al mesonotum i metanbtum.

- Genere Hvdropsyche : presencia de post-
tergites protoraciques.

CLAU SISTEMATICA

Per a determinar les larves s'empren di-
ferents caracters que en uns casos seran
mes senzills i clars que en d'altres. Gene-
ralment aquests caracters son referents a
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FIG. 1. Larva d'Hydropsyche : o, caracter d'identificacio a nivell d'ordre ; g, caracter d'idcntificacio a
nivell de genere.

la forma, a la mida i a la pigmentacio dels
diversos esclerits que cobreixen el cos de
les larves (fig. 2). La seleccio d'un detail
morfologic determinat o d'un cert caracter
s'ha de fer en funcio de la seva capacitat
de diferenciacio de les especies. L'us d'un
tipus de caracter o d'un altre ha anat va-
riant amb el temps. Inicialment, en les
extenses monografies sobre larves de tri-
copters de HICKIN (1967) i LEPNEVA (1969),
es donaven unes descripcions minucioses
de la larva en les quals no es tenia en
compte I'existencia d'una certa variabilitat
dels caracters en els individus d'una ma-
teixa especie, no essent, doncs, sempre sen-
zilla la seva identificacio. Posteriorment,
s'han anat escollint tot un seguit de carac-

ters ( taula 1), utilitzats diferentment se-
gons els autors.
En el nostre cas, ens ha estat molt difi-

cil d'emprar els caracters referents a la
pigmentacio, el nombre i les formes de de-
terminades taques tentorials, aixi com les
relacions de mida d'algunes peces impor-
tants.

S'ha observat una variabilitat notable en
la pigmentacio de les especies, aixi com di-
ferencies en la forma i el nombre de les
taques tentorials segons el floc d'on pro-
venien. Hem treballat, doncs, a partir de
diferencies morfologiques en els princi-
pals esclerits del cos (fig. 2). Tot i essent
els caracters mes senzills i clars, cal tre-
ballar amb precaucions i amb un nombre
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FIG. 2. Esclerits de la larva d'Hydropsyche (no a escala: cl, labre; c2, mento; c3, submento; c4, es-
clerit lateral (glea); c5, frontoclipi; tl, tergita del protorax; t2, posttergita anterior del protorax; t3,
posttergites posteriors del protorax (interiors i exteriors); t4, tergita del mesotbrax; t5, tergita del
metatbrax.

suficient de larves, descartant aquelles que
es trobin en periode de muda. En casos
dubtosos hem optat per comprovar la iden-
tificacio de la larva amb la de 1'adult. La
clau sistematica obtinguda es la segi ent:

1 Lbbuls laterals del submento ben

diferenciats marges laterals infe-
riors concaus (fig. 3, c3, A). Presen-
cia de branquies en el sete segment

Submento de forma subequilatera,
amb els lobuls laterals poc marcats
i els marges inferiors no concaus

2
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TAULA 1. Principals caracters utilitzats per a identificar les especies de larves d'Hydropsyche. Els
numeros fan referencia als diferents autors assenyalats a la bibliografia . Per cada caracter s'indi-
quen els autors que l'utilitzen.

Autors

Caracters 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Branquies al 7e. segment
abdominal + + + + + + +

Quocient longitud/amplada
cap +

Color frontoclipi + +

Forma frontoclipi + + +

Taques frontoclipi + + + + + +

Marge anterior frontoclipi + + + +

Quocient longitud/amplada
frontoclipi

Forma lobuls mento + +

Forma del submento

Quocient longitud/amplada
submento +

Color posttergites
protoraciques + + +

Forma posttergites
protoraciques + +

(fig. 3, c3, B). Absencia de branquies
en el sete segment abdominal ......

E.s l'especie mes facilment identifi-
cable, atesa l'absencia de branquies
en el sete segment abdominal. Les
taques tentorials varien molt.
S'ha trobat en totes les conques hi-
drografiques del Principat estudia-
des; en cotes per sota dels 1.000 me-
tres, en rieres i rierols d'aigiies
netes. Mai no s'ha trobat ally on ha
estat localitzada H. instabilis.

2 Marge anterior del frontoclipi recte
concau (fig. 3, c5, A, B, D). Postes-
ternites del pronotum de colors di-
ferents. El mig fosc i trapezoidal, a
mes a mes del lateral, clar i trian-

gular (fig. 3, t3, A, D) ............... 3
Marge anterior del frontoclipi con-
vex (fig. 3, c5, Q. Postesternites
mitja i lateral del pronbtum d'un
mateix color, molt propers Fun de
l'altre, si es que no els trobem units
(fig. 3, t3, C) ............ H. exocellata

El seu aspecte en general i especial-
ment la seva pigmentacio clara es
molt semblant a la d'H. pellucidula.
Ha estat trobada en els cursos cen-
tral i mitja dels rius mes impor-
tants de Catalunya, ally on les
aigbes ho permetien. Pot arribar a
formar poblacions molt nombroses.

3 Lobuls anteriors del mento de mar-
ges interns rectangulars (fig. 3, c2,
A). El canal entre ambdos lobuls
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FIG. 3. Esclerits d'especies diferents (no a escala). C2: a, H. pellucidula; b, H. instabilis. C3: a,
H. siltalai; b, H. pellucidula. C5: a, H. pellucidula; b, H. siltalai; c, H. exocellata; d, H. instabilis.
T3: a, H. pellucida; b, H. siltalai; c, H. exocellata; d, H. instabilis.

es estret i amb els marges rectes ...
........................ H. pellucidula

La pigmentacio general pot variar
considerablement des d'un aspecte
groguenc, propi d'H. exocellata,
fins a coloracions fosques properes
a H. instabilis. Les taques tentorials
variaran segons la coloracio gene-
ral.
E,s 1'especie mes frequentment tro-
bada a les conques hidrografiques
del Principat.

- Marges dell lbbuls del mento arro-
donits. Canal, entre els lobuls, am-
ple, amb els marges no parallels i

els extrems arrodonits (fig. 3, c2, B)
........................... H. instabilis

El color general de tot el seu cos es
fosc, aixi les taques tentorials son
Glares, molt marcades. Aquesta es-
pecie nomes s'ha trobat en els cur-
sos alts dels rius importants (Ter,
Segre, Llobregat). Ocasionalment
s'ha trobat juntament amb H. pe-
llucidula.
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