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LA NEMATOFAUNA D'AIGUA DOLCA DELS CIRCS
DE PESSONS I D'ENGORGS ( PIRINEUS).

La nematofaune d'eau douce des circs de Pessons et d'Engorgs ( Pyrenees).

(Rebut : desembre 1974)

E.. Gadea D

Les localites etudiees se trouvent e one altitude de 2000 m. environ, dans les Pyrenees d'Andorre et de
Cerdagne . Nous avons examine du materiel surtout des cirques des Pessons et d'Engorgs . Ce dernier a Ste
le plus exhaustivement etudie

Cette note est orientee fondamentalement clans on sens ecologique et faunistique . On a etudie la ne-
matofaune des etangs , des ruisseaux , des bourbiers et des " molleres ". La dominance vient donnee par
deux espSces: Dory/aimus stagna/is et Tobri/us graci/is. Parmi les autres especes it - y- a one diversite plus
grande
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Duns temps enca estudiern la nematofauna de les muntanyes pirinenques,

referida, sobretot, als medic edafics primordials i d'aigua dolca. En aquesta

nota donarern unes dades i considerations previes de certs aspectes de la fauna

nematodica, prenent corn a exemple el medi perinival dels petits Ilacs o estanys

i (leis rierols dels antics glaciars.

Les localicats estudiades es troben a una altitud propera als 2.000 m, als
Pirineus d'Andorra i de la Cerdanya. Horn ha examinat materials dels circs
glaciars de Pessons i d'Engorgs. Entre els biotops mes tipics d'aigua dolca
d'aquests indrets han estat estudiats els estanys i rierols, com ja s'ha dit, i les
molleres.

Els nematodes Mures son un dels elements mes importants de la microfauna

de les aigues dolces i a determinats medis aquatics de caracteristiques definides

hom troba sovint comunitats nematodiques suficientment tipiques i representa-

tives. Aquesta nota esta orientada fonamentalment en sentit faunistic i

ecologic, ja que les conditions del medi son les uniques que veritablement tenen

una influencia determinant sobre el animals en questio, car els factors estric-

tament geografics tenen en aquest sentit un paper secundari.

El circ d'Engorgs es situat a la Cerdanya a l'angle NW de la provincia de
Girona, al limit amb la de Lleida, amb el departament dels Pirineus Orientals
i amb Andorra. Presenta una extensio al voltant dels 30 km2 i es troba a
una altitud entre els 1.540 ii els 2.600 m. Es tracta d'un circ d'origen glaciar,
molt ric en estanys. A part els medis estrictament aquatics, es troben uns ex-
tensos aiguamolls, anomenats «molleres>, en aquelles comarques.

FSTANYS

Son aquests els medis aquatics mes caracteristics d'aquests indrets . Al circ
d'Engorgs ha estat estudiat especialment 1'Estany dels Minyons ( 2.660 m.), els
Fstanys Aparellats ( 2.560 m ). l'Estany Llarg ( 2.480 m.), l'Estany de Malniu
(2.250 m.), l'Fstany Sec ( 2.290 m.), I'Estany d'Engorgs ( 2.450 m.) i el Llac de
Meranges (1.540 m.). Tots aquests estanys presenten , en general , aigues oli-
gotrofiques.

En aquests estanys la comunitat nematodica es representada sobretot per

dues especies dominants: Dorylaimus stagnalis i Tobrilus gracilis . N'hi ha d'al-

tres especies que son ja menys frequents , com es ara Mesodorylaimus filiformis,

que hom pot considerar corn a subdominant , i diverses especies del genere

Monhystera , particularment M. paludicola . Encara es troben en certa abundor

algunes especies de Plectus , Mononchus i Prionchulus.

Aquesta nematocenosi paludicola es molt caracteristica a tots els estanys i
pot esser considerada representativa d'aquest medi aquatic perinival. Cal
dir, pero , que totes les observations han estat fetes en mostres recollides durant
els mnsos d ' agost i setembre.

RIEROLS

Cal assenyalar que en aquests indrets la nematofauna dels rierols es presen-
ta molt semblant, quant a la presencia d'especies, a la dels estanys; aixo si,
amb una dominancia distinta. Les especies mes frequents son Tobrilus gracilis,
Dorylaimus stagnalis i Monhystera vulgaras. En aquest aspecte els rierols en
questio son comparables a petits Ilacs.
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PETITS NUCS
En les aigiies procedents dels petits nucs gairebe no hi ha nematofauna; les

especies que acostumen a trobar - s'hi son Dorylaimus stagnalis i Trilubus longi-
caudatus.

MOLLERES

Amb aquest nom (derivat de -moll- ) son designades les formacions herba-
cies i de muscinies ( practicament sense Sphagnum i amb molt Drepanocladus)
que donen origen a diposits d'una mena de torba, pero que no son pas veri-
tables torberes ( aquestes son les anomenades internacionalment < Hochmoore--).
Les molleres corresponen, en realitat , a complexos de vegetacio similars a les
<pozzines-- ( segons la nomenclatura de BR IQUET. 1910); pero aquestes - pozzines»
pirinenques son d ' altre caire i molt especials : es tracta d'un biotop molt inte-
ressant.

Hom ha examinat sobretot, al circ d'Engorgs, la mollera de Prat Fondal

(2.250 m) i la mollera de la Bassa (2.400 m). A Andorra han estat estudiades

algunes molleres del circ clels Pessons (2.500 m). Aquests biotops ofereixen

sempre un corrent d'aigua permanent i per cant han d'esser considerats corn it
medis aquatics.

Les especies de nematodes dominants son aqui Mohystera paludicola, Meso-

dorylaimus filiformas i Actinolaimus macrolaimus. Tanmateix s'hi troben amb

una preponderancia menor, pero, algunes formes subdominants, com Dorylai-

mus stagnalis i Monhystera filiformis. Aquesta faunula nematodica s'allunya de

la dels estanys i s'aproxima mes aviat a la de certes torberes atlantiques.

Aquesta nematocenosi, pero, no acaba de presentar una composicio especifica

que permeti de definir-la com del tipus muscicola.

L'estudi de les comunitats nematodiques dels diversos biotops dels Pirineus,

i en particular de Yalta muntanya, es encara lluny d'haver-se realitzat. Els

resultats obtinguts fins ara no permeten pas de generalitzar encara amb segure-

tat ni de donar conclusions definitives. Nogensmenys, es pot dir, d'una manera

provisional i previa, que la faunula de nematodes d'aigua dolca pirinenca pre-

senta, en el seu conjunt, alguns caracters mes atlantics que no pas mediterranis

i fins i tot que centreuropeus. S'ha de treballar encara molt sobre aquest te-

ma, i no solament al nostre pals, sing tambe als altres paisos muntanyencs

d'Europa. Es tracta d'un esr.udi del mes gran interes per a la coneixenca de

la fauna de les aigiies dolces i de 1'ecologia corresponent.
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