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INTRODUCCIÓ
En aquest treball de recerca, es pretén mostrar al lector un món desconegut i
segurament poc amè a la població, tracta sobre una part de la vida amagada al sòl de
la fageda.
Primerament, per introduir el treball, m’agradaria explicar perquè he triat el tema de
l’ecologia, la ecologia es la ciència que estudia als éssers vius, el seu ambient, la
distribució, abundància i com aquestes propietats afecten al organismes i als seus
ambients «la biologia de los ecosistemes» (Margalef, 1998, p. 2). En primer lloc per tal
de conscienciar a la població de la importància de l’alteració dels sòls per modificar-ne
l’ús, en segon lloc perquè no se li dona molta importància a la fauna dels sòls i en
tercer i últim lloc per la proposta del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
en dur a terme l’estada a l’empresa.
Les motivacions al llarg del treball han estat diverses, en primer lloc m’hagués agradat
encarar el treball cap a l’estudi d’un ecosistema, ja que sempre hi he estat interessat i
en el futur m’agradaria fer estudis relacionats amb aquest tema; hagués tractat de la
fauna i vegetació d’un determinat espai, però, gràcies a la proposta del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la tutora s’ha acabat dirigint en l’estudi de la
biodiversitat dels macroartròpodes del sòls de la fageda. Un altre aspecte que em va
convèncer en l’enfoc del treball va ser el fet de que no s’havia dut a terme cap treball
respecte aquesta temàtica a la zona i per tant podia aportar informació.
El treball consisteix en la comparació de dos tipus de parcel·les amb sòls de roca mare
iguals però amb un petit canvi de vegetació i d’ús al llarg dels anys. Els sòls estudiats es
troben en la Fageda d’en Jordà, dins al recinte del Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa en unes zones tan públiques com privades. Aquestes zones on s’hi han
establert les diferents parcel·les antigament havien estat bosc de faig quan es
desforestaren per poder-hi treballar la terra i fer-la servir com a camps i zones de
cultiu, però en un moment s’abandonaren i es produí un procés de repoblament de la
vegetació fent doncs que quedés completament o parcialment boscat. Per tant es
compararà les diferents espècies de macroartròpodes trobades a les corresponents
parcel·les.
Per fer aquest treball s’ha dut a terme un procés de documentació e informació
teòrica, aquesta recerca informativa tracta sobre els 3 temes tractats al llarg del
treball, en primer lloc trobem el concepte de fageda on a l’interior es parla del que és
una fageda, el faig l’arbre que la constitueix, i concretament La Fageda d’en Jordà i la
seva toponímia en honor al lloc on es fa la recerca, els sòls de la Fageda d’en Jordà i
finalment els artròpodes els grans protagonistes; també un treball de camp i
laboratori com a part pràctica on hi ha diferents parts en l’interior, hi ha la
metodologia emprada per obtenir una sèrie de resultats on seguidament s’exposen i
6

valoren. Finalment hi ha les conclusions i valoració del treball. En l’última part hi ha un
annex amb les taules obtingudes, fotos i documents.
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1.1 Qüestions, hipòtesis i objectius

En començar el treball vaig fer-me una sèrie de preguntes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Què es un sòl?
Com es forma?
Quina és la seva constitució?
Podré distingir i les diferents parcel·les de camp?
Hi ha la mateixa diversitat de vegetals a les diferents parcel·les?
Si en alguna parcel·la hi passa algun camí turístic proper hi influeix?
Hi ha la mateixa biodiversitat i el mateix nombre de
macroartròpodes en horitzons diferents?
La biodiversitat varia segons l’ús que se li dona a un sòl?
Hi ha repoblament animal un cop s’ha abandonat la parcel·la
agrària?
Hi ha repoblament vegetal un cop s’ha abandonat la parcel·la
agrària?
Realment l’ús de la parcel·la altera la fauna?
Hi ha la mateixa activitat de nit i de dia?
En quina parcel·la hi ha més activitat?
En quina parcel·la hi ha més quantitat d’artròpodes?
Quin és el millor mètode per recollir els diferents ordres
d’artròpodes?
Quin és la classe i l’ordre representatiu d’artròpodes en els sòls de la
fageda?
Quin és la classe i l’ordre representatiu d’artròpodes en cada
parcel·la?

A partir de les preguntes inicials vam plantejar les hipòtesis i a continuació els
objectius per tal de respondre les preguntes i verificar o refutar les hipòtesis. Les
hipòtesis són les següents:







La vegetació de les parcel·les varia segons l’ús que se l’hi hagi donat
anteriorment.
Els camins turístics influeixen en l’activitat i la quantitat
d’organismes de les parcel·les.
Hi ha repoblament lent dels vegetals en les parcel·les que han sofert
un canvi d’ús.
L’ús que s’ha donat a la parcel·la condiciona el tipus d’artròpodes.
Hi ha més activitat nocturna dels artròpodes.
Hi ha més activitat nocturna en la parcel·les
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Hi ha més individus en l’horitzó més mineral que a l’horitzó més
orgànic.
Hi ha més biodiversitat en les parcel·les de bosc.
No hi ha un repoblament molt ràpid dels artròpodes a les parcel·les
de camp un cop han estat abandonades.
La classe d’artròpodes representativa és l’aràcnida i l’ordre el pugó.

Quan les hipòtesis varen estar fixades vaig formular els objectius.
 Conèixer la biodiversitat de macroartròpodes en els sòls de la Fageda.
Seguidament i derivats de l’inicial:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Saber que és un sòl.
Conèixer com es forma el sòl.
Saber els components del sòl
Esbrinar quines espècies vegetals poblen les parcel·les d’estudi.
Saber quins ordres i quines classes d’artròpodes hi viuen.
Conèixer en quin horitzó hi ha més nombre d’individus.
Descobrir la repercussió del canvi d’ús de la parcel·la respecte
els macroartròpodes.
Utilitzar diferents mètodes per obtenir macroartròpodes.
Saber si influeix un camí turístic a la fauna de les parcel·les i a la
seva activitat.
Comparar els mètodes per obtenir artròpodes.
Comprovar en quin moment del dia hi ha més activitat en la
parcel·la.
Saber en quina parcel·la hi ha més artròpodes.
Conèixer en quina parcel·la hi ha mes biodiversitat
d’artròpodes.
Obtenir coneixements tant pràctics com teòrics d’ecologia,
edafologia i zoologia.
Contrastar resultats amb altres estudis.
Corroborar les hipòtesis plantejades.

9
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2.1 LA FAGEDA
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LA FAGEDA
Les fagedes són boscos estrictament medioeuropeus i atlàntics, típics de les regions
plujoses que mantenen una certa humitat. Solen trobar-se en les planúries d’Europa
central i a l’estatge muntà dels vessant septentrional dels Pirineus, influïdes per l’oceà.
La fageda està formada per un conjunt de faigs (Fagus sylvatica) que determina amb
els seus canvis estacionals les condicions ecològiques del sotabosc.
Normalment a Europa estan en les planes, però en el nostre país es troben en cotes
més altes per trobar les condicions òptimes.
Segons la riquesa florística i la complexitat estructural, es distingeixen diversos tipus de
fageda. Si els sòls són rics en nutrients s’hi troben tres tipus de fagedes: la fageda amb
joliu, la fageda amb el·lèbor verd i la fageda amb boix, i dues més amb heura i amb
prímula acaule i en llocs amb un sòl més àcid una fageda amb descàmpsia.
En el cas de la Fageda d’en Jordà, lloc on es duu a terme aquest estudi, es tracta d’una
fageda amb el·lèbor verd (Helleborus viridis), s’estén normalment per les altes zones
entre les cotes (100-1400m) però la Fageda d’en Jordà n’és una excepció ja que es
troba en uns 600m d’altitud i és un dels pocs boscos de faig que es troba en una plana
en que els terres són volcànics i no són sòls pobres per l’agricultura, tenen altres
limitacions, moltes pedres, són sòls prims... i justament els andosòls són molt rics.
L’estrat herbaci és pobre i sol coincidir amb el gran creixement de les arrels superficials
dels faigs les quals han d’absorbir contínuament l’aigua dels nivells superiors del sòl
per tal de subsistir en un ambient massa eixut per les seves exigències, de tal manera
que s’estableix un estat de competitivitat entre les petites herbes, que solen sortir-hi
perdent. Sol ser abundant l’el·lèbor verd (Helleborus viridis) i de vegades també el
buixol.
A continuació es descriu el faig com a arbre principal d’aquest tipus de bosc.
EL FAIG (Fagus sylvatica)
Arbre de fulla caduca i esvelt, que arriba a mesurar els 40 m d'alçada i pot arribar a
superar els 300 anys. La morfologia de la copa depèn de les condicions d'aïllament o
espessor, en els exemplars joves és cònica i estreta, però àmplia, aplanada i ramificada
en els adults. El tronc és recte, l'escorça llisa, cendrosa, les branques són marróventafocs, proveïdes de gemmes fusiformes, allargades i estretes, agudes i amb
diverses escames. Les fulles, dístiques, tenen un curt pecíol, mesuren de 5 a 10 cm, són
de forma ovalada o el·líptica, d'àpex agut i marge ondulat, proveït de petits cilis i
abrillantades de joves i després glabrescents, vermelles abans de caure; hi ha entre 5 i
10 parells de nervis secundaris. Les flors es reuneixen en inflorescències unisexuals, les
masculines en aments penjants de gairebé 1 cm, globosos, i les femenines en petits
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grups prop de l'extrem de les branques. Les
primeres, entre 15 i 20 per ament, tenen un
peduncle de fins a 3 cm de longitud, el periant amb 4
- 7 lòbuls i entre 8 i 16 estams. Les femenines,
geminades, se situen a l'extrem d'un peduncle i estan
envoltades per una sèrie de bràctees que formen un
involucre acrescent; tenen el periant amb 4 - 6
lòbuls, 3 9carpels, 3 lòculs i 3 estils fins i corbats. El
fruit és un aqueni, comunament anomenat faja, de
1.3 - 2.8 x 0.7- 1.1 cm, de color castany, brillant,
trigonal, amb els angles marcats, reunits en grups de
1 o 2 en una cúpula originada del involucre; aquesta,
que mesura 2 - 3 cm, és verd o marró, ovoide, amb
pics tous que cobreixen completament als fruits i que
s'obre per 4 valves. Floreix d'abril a juny.
Viu en vessants, fons de vall, en zones fresques de sòl Fig. 1 Parts reproductives del faig.
humit; de 50 a 1900 m d'altitud. El faig és un arbre Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Faig
emblemàtic de les muntanyes cantàbriques. Com que
no suporta la sequera per la transpiració intensa del seu fullatge (el seu factor limitant
és, doncs, la manca d'humitat estival), està restringida a aquells llocs en què la humitat
és alta, com poden ser les zones altes, on hi ha abundants boires, a partir dels 700
metres, o aquells llocs que per les seves característiques topogràfiques permeten el
manteniment d'una humitat relativa adequada. És un arbre indiferent a la composició
del sòl, pel que pot créixer tant en terrenys calcaris com silicis, i en cada cas diferent el
seguit de plantes que la acompanyen. Es característic de les fagedes la poca vegetació
que tenen, ja que les fulles del faig, abundants i més disposades horitzontalment,
deixen passar molt poca llum.
És present en el centre i oest d'Europa, a la Península
apareix en el sistema pirinenc, cantàbric, ibèric i
central. El faig es troba distribuïda en l'hemisferi
nord, entre els 60 º N i els 38 º N (al Etna, Sicília).
D'est a oest es troba des d'Anglaterra fins a Crimea.

Fig. 2 Plançó de faig. Font pròpia.
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LA FAGEDA D’EN JORDÀ
La fageda d’en Jordà és una de les 28 reserves naturals del Parc Nautural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) que el formen. El Parc té una superfície protegida de
15.000 Ha., que inclou 11 municipis, 28 reserves naturals, i pretén fer compatible la
conservació amb el desenvolupament econòmic, en règim de protecció arran dels
impactes de les extraccions mineres, el creixement urbanístic i els abocadors
incontrolats de residus. Aquesta està situada dins a la comarca de la Garrotxa a la
província gironina.

Fig. 3 Situació de la Fageda d’en Jordà. Font: Google maps

La Fageda d’en Jordà és un bosc caducifoli de faigs que creix sobre la part est de la
colada del Croscat.
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La fageda consta de una gran superfície 4,8 Km2 estesa sobre els 550 i 600 m sobre el
nivell del mar amb un relleu ondulatori format pels tossols, que poden arribar a fer uns
20m d’alçada.
Aquesta fageda és única i especial gràcies a la seva ubicació, ja que està en poca altitud
i en una zona planera però amb una humitat
humitat perfecte; i també perquè se situa sobre
terra volcànic que permet facilitar el drenatge de l’aigua. A més l’alçada d’aquests
arbres arriben a dimensions espectaculars de més de 30m d’alçada.

Fig. 4 Fageda d’en Jordà. Font pròpia
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TOPONIMIA
Segons Xavier Puigvert i Gurt la historia toponímica de la Fageda d’en Jordà seria la
següent:
Primerament durant l’època medieval s’anomenava “Bosc de Malatosquera”, per la
gran quantitat de pedra tosca i pel fet de ser un “malpaís” no apte per a l’ús agrícola.
Aquesta referència l’obtenim de (in Malo Toscario) del l’any 900. Durant el S.XVIII
apareix una altre denominació “el Bosc de Tosca” que coexisteixen però definitivament
aquest acaba desplaçant-la.
Durant les èpoques medievals i modernes el bosc estava dividit en deveses destinades
a diferents activitats, com ara, al pasturatge, a la tala per obtenció de fusta, a la
cacera... Una d’elles era propietat del veïnat de les Preses i del la parròquia de St.
Miquel de Sacot o Lacot.
Aquesta de caràcter comunal ocupava l’espai central del bosc i donava el nom a
l’indret “la Devesa o Fageda de Sacot” que es va mantenir fins a mitjans de S. XIX, ja
que Francesc de Bolòs s’hi refereix l’any 1820 , quan anomena “el Pla de la Devesa” al
costat del “Pla Sacot”.
Possiblement va perdre el caràcter comunal, la fageda va perdre el nom i va agafar el
topònim més proper, el puig Jordà.
Aquest topònim es va popularitzar quan Joan Maragall va publicar el poema en el llibre
Seqüències.
Joan Maragall i l’excursionista Cèsar August Torras varen utilitzar la forma “la Fageda
d’en Jordà” tot i que la seva guia de la comarca insisteix en la forma “la Fageda de
Jordà”.
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2.2ELS SÒLS
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ELS SÒLS
CONCEPTE
El sòl és un sistema natural, dinàmic i obert, amb entrades i sortides de matèria i energia, i
evidentment un recurs natural no renovable a mitjà termini que cal protegir de qualsevol
degradació. És el resultat d’una sèrie de processos interrelacionats que depenen d’un conjunt
de factors del medi que anomenem factors formadors. Aquesta formació es pot resumir en
una equació (Ò = , , ,  ) on hi intervenen tots els factor formadors d’un sòl.

ELS FACTORS FORMADORS DE SÒLS
Els agents causals de la gènesis i de l’evolució dels sòls són: material originari, relleu
topogràfic, clima, activitat biològica i temps.
El material originari o roca mare (), té molta repercussió en els estadis inicials de la formació
d’un sòl. El material originari pot ser qualsevol roca o sediment a partir del qual es
desenvolupen els processos pedogènics. És per això que el sòl depèn principalment de la
descomposició química i mineralògica de la roca mare, i de la seva textura, ja que això
condiciona la dimensió dels fragments alliberats per la meteorització física.
Els elements climàtics que més influeixen en la formació i l’evolució d’un sòl són la
temperatura i el balanç hídric. La temperatura controla la intensitat química del sòl, tant per la
velocitat d’alteració dels minerals o la descomposició de la matèria orgànica; mentre que la
precipitació controla tant el grau de desenvolupament de la fauna i la flora com el grau de
circulació de l’aigua a través del sòl.
L’activitat biològica ( dels éssers vius té una gran importància en el sòl. El principal paper és
l’aportació de matèria orgànica i la posterior descomposició fins a arribar a les substàncies
húmiques. A més, alguns bacteris del sòl tenen una gran importància agronòmica i biològica, ja
que fixen el nitrogen atmosfèric i el transformen en nitrats i nitrits, de manera que les plantes
el poden absorbir. Les plantes també protegeixen el sòl de l’erosió, de les oscil·lacions
tèrmiques i de la humitat per l’efecte pantalla de la radiació solar sobre la superfície del sòl.
Alguns macroorganismes, com els cucs, afavoreixen la porositat del sòl.
El relleu topogràfic  controla la distribució i el gruix dels sòls, el transport dels minerals i
l’erosionabilitat per l’escolament superficial en funció del pendent.
El temps  determina el grau d’evolució d’un sòl. En general són més ràpids el processos
d’acumulació de matèria orgànica que no el mecanismes de meteorització de la roca mare, ja
que és més lent. Tot i això els sòls passen per diverses etapes (de joventut i de maduresa). Els
joves tenen poc desenvolupament edàfic i s’hi troben els primers estadis de formació. Els sòls
madurs són en els que el temps han premés els processos edàfics per produir el
desenvolupament del sòl.
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EL PERFIL D’UN SÒL
La composició i l’estructura del sòl varien amb la profunditat segons una sèrie de capes, o
horitzons, que es reconeixen per un conjunt de característiques i propietats específiques per a
cada una. El desenvolupament d’aquestes capes depenen del grau d’evolució o maduresa en
que es trobi el sòl. És possible trobar sòls en que hi falti alguns d’aquests horitzons degut a
erosions o a falta d’evolució. Es poden distingir sis tipus d’horitzons, els quals, des de la part
més superficial fins a la més subterrània, són els següents:
•

A00: Coberta morta constituïda per restes vegetals no
descompostes.

•

A0: Substància orgànica parcialment descomposta però
amb característiques estructurals que permeten reconèixer
d’on provenen.

•
•
•
•

A1: Horitzó que conté humus1 i és d’un color fosc amb
certa part mineral.
B: Horitzó de trànsit a C que conté algunes característiques
de A1.
C: Substrat pedogenètic o menys alterat.
D: Roca de la que deriva el substrat residual C.

Fig. 6 Representació gràfica i esquemàtica dels perfils d’un sòl amb explicació. Font pròpia.

Els horitzons que es treballen en aquest estudi seran l’A00 i A0 junts i l’A1 per separat. És a dir
es treballaran els més superficials dels sòls, on és més possible que hi trobem els
macroartròpodes.

ELS COMPONENTS DELS SÒLS
El sòl està format per constituents orgànics i inorgànics. En els orgànics trobem el seu origen
en la biomassa morta que prové de la vegetació, la fauna i els microorganismes. Quan la
matèria orgànica es troba en el sòl experimenta una sèrie de canvis, procés conegut com a
humificació2. Aquests processos es veuen influïts tant per la composició original de les restes
vegetals com per les condicions climàtiques i les característiques fisicoquímiques del sòl.

EL SÒL COM A ECOSISTEMA
El sòl es pot considerar com un ecosistema autònom ja que té una biocenosis, un
biòtop delimitat i es produeixen interaccions entre els components vius i no vius.


Biocenosi:
o Productors: Organismes autòtrofs situats en el límit superior del sòl per
poder utilitzar la llum com a font d’energia. Els productors són la base

1

Fracció de la matèria orgànica del sòl que ha sofert el procés d’humificació.
Procés de transformació de la matèria orgànica en complexos húmics col·loïdals (àcids fúlvics,
àcids húmics, humina, etc).
2
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de l’alimentació del ecosistema, i amb les seves restes contribueixen a
la formació de l’humus del sòl.
o Consumidors: Són organismes heteròtrofs que s’alimenten de matèria
orgànica viva (formigues, àcars...) afavoreixen la ventilació del sòl
removent la terra i obrint galeries. Les seves restes també contribueixen
a la formació de l’humus.
o Descomponadors: Són organismes heteròtrofs que s’alimenten de
matèria orgànica morta, s’alteren originant humus i, finalment, la
transformen en matèria mineral, en fongs i molts bacteris. Aquí també
s’inclouen els cucs de terra que remouen la terra i són els alteradors de
la matèria orgànica formant humus.


Les interaccions al sòl: en el sòl s’hi estableix una xarxa tròfica completa:
Els components inorgànics són utilitzats pels productors per elaborar matèria
orgànica. Aquesta matèria orgànica és menjada pels consumidors primaris que
alhora són consumits pels secundaris, un cop morts els descomponadors
transformaran la seva matèria orgànica en inorgànica.

EL POBLAMENT BIOLÓGIC
Les poblacions del sòl té una gran quantitat de grups amb una gran diversitat d’espècies.
Alguns d’aquests constitueixen solament formes al sols com els diplurs, proturs, etc. Mentre
d’altres no necessariament han d’estar vinculades al sòls.
Els artròpodes és un dels grups més importants quantitativament en la biologia del sòl, tan per
quantitat d’individus, la seva biomassa i la seva funció tròfica, o per la varietat d’espècies que
representen als diversos grups.

LES PROPIETATS D’UN SÒL
El desenvolupament característic dels sòls com a
resultat dels processos pedogenètics ens presenta un
seguit de propietats i característiques típiques dels sòls.
El color és la propietat més evident d’un sòl i en molts
casos permet identificar-ne els components: els colors
foscos o negres indiquen presència de matèria orgànica;
el vermell indica la presència d’òxids de ferro, com la
varietat terrosa d’hematites; els colors clars poden
indicar la presència de carbonats, guix o altres sals;
mentre que els colors blaus i grisos problemes
d’hidromorfisme. A més, el color de la superfície
determinen la proporció d’energia incident que és
reflectida (albedo).
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Fig.7 Diagrama triangular de textura.
Font:https://www.meted.ucar.edu/sign_in_
es.php?go_back_to=http%253A%252F%25
2Fwww.meted.ucar.edu%252Fhydro%252F
basic_int%252Frunoff_es%252Fimage_gall
ery.htm##

La textura representa la composició granulomètrica de les partícules elementals dels sòls
menor a 2mm o terra fina. Els tipus de textura estan relacionats amb els percentatges de les
fraccions sorra, llim i argiles. No hi ha cap divisió natural i neta entre les mides i, per això, hi ha
discrepàncies i límits més o menys arbitraris. El sistema utilitzat per representar les fraccions
és el diagrama triangular on els vèrtex del triangle mostren el 100% dels tres tipus de textura.
Les sorres i els llims grollers constitueixen l’esquelet del sòl, mentre que les argiles i els llims
fins formen els col·loides, la fracció realment activa.
Els fragments grollers inclouen les fraccions superiors a 2 mm, com ara les graves (2-60mm),
els còdols (60-250mm) o els blocs de mida superior a 200mm i la pedregositat, les pedres més
grans de 200mm.
L’estructura del sòl és el resultat de l’organització especial de les partícules de sorra, llim i
argila amb els òxids i hidròxids de ferro i alumini i l’humus. Aquestes unitats estructurals se
separen per superfícies de debilitat i fan que el sòl tingui un comportament diferent que quan
una mateixa proporció de partícules elementals es troben individualitzades. L’estructura es
descriu d’acord amb el grau de desenvolupament i, per tant, hi ha sòls laminars, prismàtics, o
en blocs, i finalment, la mida dels agregats, que pot ser fina, mitjana i grollera.
Els sòls també presenten unes propietats químiques relativament constants com ara el pH o el
contingut de nutrients.
LA CLASSIFICACIÓ DELS SÒLS
La classificació de sòls són dinàmiques i molt nombroses amb criteris, també molt diversos. La
classificació és el reflex de l’estat de coneixement sobre els sòls, i aquests han evolucionat i
augmentat considerablement, cosa que obliga a canvis i reorganitzacions periòdiques. Malgrat
tot, es poden agrupar principalment en dos principis: d’una banda les classificacions que es
basen en criteris genètics, i de l’altre manera, les formades per sistemes jeràrquics. Les
primeres necessiten un gran coneixement del sòl, i per tan l’utilitza la divulgació restringida. Els
sistemes jeràrquics són més fàcils d’utilitzar amb ajudes de claus i analítiques. Els dos sistemes
més utilitzats en l’àmbit mundial són: El sistema de classificació dels sòls (Soil Taxonomy
System) i La Base de Referència Mundial del Recurs Sòl (WRB). Aquest darrer sistema de
classificació té dos nivells de classificació: el superior. O nivell de referència, amb 30 grups de
sòls, i l’inferior, format per unitats amb una llista de prioritats amb les característiques i
propietats possibles.
La Fageda d’en Jordà es troba assentada sobre un sòl Andosòl, a continuació hi ha una petita
definició i un mapa (pàg. 25)
Andosòls
Els Andosòls són sòls negres de paisatges volcànics on la roca mare són vidres i ejeccions
volcàniques o altres materials rics en silicats. L’ambient sol ser muntanyós i humit amb un
ampli ventall de vegetació sota casi qualsevol clima (excepte sota condicions climàtiques
hiperàrides). Tot i això, els Andosòls també poden desenvolupar-se en altres materials rics en
silicats sota meteorització àcida en climes humits i perhúmits. Molts d’aquests sòls es troben a
Japó, Estats Units de Nord-amèrica, França, ...
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Aquest tipus de sòls tenen un alt potencial per a la producció agrícola, tot i que molts d’ells no
són utilitzats en tota la seva capacitat. Són fàcils de cultivar i tenen bones propietats de
emmagatzematge d’aigua i d’arrelaments. S’hi pot cultivar molts tipus de vegetals, així com tè,
canya de sucre, vegetals, blat i cultius hortícoles.
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Soil map (1:25 000) of La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park
Special edition for the 1st International congress on a management and awareness in protected volcanic landscapes. Volcandpark 2012

2.3ELS ARTRÒPODES
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ARTRÒPODES (Arthropoda)

Característiques generals
Els artròpodes, segons Armengol, J. et al., 1986, és un ordre animal invertebrat que es
reconeixen per unes característiques externes bàsiques. Una de les més clares és la
cutícula endurida o exosquelet principalment fet de quitina que els cobreix tot el cos.
També per tenir el cos segmentat o metameritzat, que està format per una sèrie
d’unitats estructurals (metàmers) els quals estan articulats entre ells i que es poden
distingir els diferents tagmes. altre característica típica, és la presència d’un parell
d’apèndix articulats a cada metàmer, caràcter que els hi ha donat el nom.
L’exosquelet és un a capa impermeable i endurida, d’origen epidèrmic, que té una
funció protectora del cos de les deformacions mecàniques i també d’aïllament a
l’exterior per evitar l’assecament. És degut això que els artròpodes han pogut
colonitzar una gran varietat de medis que altres invertebrats no hi han pogut
sobreviure.
Gràcies a la capa rígida els individus tenen un creixement discontinu, mitjançant
mudes3, és a dir la substitució de la carcassa vella i petita per una de nova i més gran
regulat per unes glàndules endocrines.
Normalment cada metàmer del cos porta un parell d’apèndix locomotors, aquesta
disposició és alterada pel procés de tagmosi. En les formes primitives els apèndixs eren
semblants i tenien funció locomotora, no és així en les formes evolucionades on els
apèndixs dels tàgmes s’especialitzen per a certes funcions o bé desapareixen.
Aquests caràcters (apèndixs, exosquelet i metamerització heterònoma) són suficients
per definir els artròpodes, així doncs com aquests poden variar segons l’organització,
però en el cas de la part interna és homogènia en tot el grup i per tan té valor
diagnòstic: la cavitat general del cos de tipus esquizocèlic4, l’aparell circulatori obert i
lacunar, el sistema respiratori ( en els aquàtics mitjançant brànquies, i els terrestres
mitjançant tràquea i excepcionalment cutània), l’estructura dels òrgans excretors, la
manca de filiació en els epitelis interns, la musculatura feta de fibres estriades
disposades sense fer una capa contínua, i la presència d’un sistema nerviós ganglionar
en posició ventral.

3

Procés de canvi de les estructures epidèrmiques protectores de determinats animals, especialment dels
artròpodes
4
Que conté esquizocele, cavitats del cos que contenen sang.
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ORGANITZACIÓ I ELS SEUS PLANS
El tipus d’organització és un dels més complexes, ja que és el més capacitat per a
l’evolució i per tant com al grup més numèric del regne animal. Sobrepassen un milió
d’espècies , que ve a ser les ¾ parts de totes les espècies animals.
Dins dels artròpodes s’agrupen tres grans grups ben diferents: els trilobitomorfs, els
quelicerats i dels mandibulats o antenats.
Els trilomorfs constitueixen un grup fòssil, que tingué el seu màxim apogeu a les mars
del Paleozoic i s’extingiren al Permià.
El grup dels Quelicerats reuneix els merostomats i els picnogònids, propis del medi
marí, i els aràcnids, fonamentalment terrestres. Els merostomats compten amb una
gran varietat d’espècies fòssils, i les espècies actuals viuen al Pacífic. Els picnogònids,
estan en dimensions reduïdes. Els aràcnids constitueixen el grup més nombrós i
diversificat dels quelicerats. Solen viure en el sòls, normalment actuen com a
depredadors i d’altres en la formació d’humus.
Els mandibulats o antenats integren els grans crustacis, d’habitats aquàtics, miriàpodes
i insectes terrestres. Els crustacis són abundants en el medi marí. Els miriàpodes, amb
absència de significació taxonòmica, reuneix quatre grups diferents: els quilòpodes
(centpeus), els diplòpodes (milpeus), els símfils i els pauròpodes. Els insectes
constitueixen el grup més diversificat i numèric dels artròpodes i del regne animal.

Les regions del cos
Els artròpodes tenen el cos segmentat tal i com s’ha dit anteriorment, és a dir
constituït per una successió de segments o metàmers que s’agrupen amb regions
anomenades tagmes; que estan proveïdes d’un parell d’apèndix cada una.
Antenes

Cap

Tòrax

Apèndixs

Abdomen
Apèndix locomotors
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La metamerització
Els metàmers tenen una estructura bàsica fixa, tot i que la seva forma pot variar molt
depenent del grup i fins i tot en un mateix grup. Cada un és revestit per una capa de
cutícula no continu sinó que està dividit en quatre plaques esquelètiques diferents:
una de dorsal o tergita, una de ventral o esternita i dues de laterals, les pleurites.
Al final de cada pleurita i les esternites s’hi articulen els apèndixs, principalment, un
parell a cada metàmer i cada metàmer s’articula amb un altre gràcies a una membrana
articular.
L’estructura interna dels metàmers té una estructura general. Ventralment són
travessats per una doble cadena del sistema nerviós , diferenciades en cada metàmer
per diferents ganglis d’on surten els nervis que es reparteixen en l’organisme. Aquests
ganglis són anomenats neuròmers5. En la posició central els metàmers són travessats
pel tub digestiu i per sobre el vas dorsal a cor. Cada metàmer té una musculatura
pròpia constituïda.

La tagmatització
És la fusió de diversos metàmers entre si per realitzar la mateixa funció. La
tagmatització és més gran al cap, de manera que el cervell experimenta un notable
desenvolupament. Encara que hi ha algunes excepcions, com els trilobits, que molts
d'ells tenen la part posterior fusionada. Com més evolucionat sigui l'animal, major és el
seu tagmatització (i per tant té menys segments). Evolutivament es tendeix cap a una
major tagmatització. La tagmatització pot ser de 2 tipus, depenent del subordre:
· Fixada: El nombre de tagmas i de segments per tagma sempre ha estat el mateix. ex.
Insectes, que sempre han tingut 3 tagmas. Cap (sempre amb 6 metàmers) tòrax
(sempre amb 3) i abdomen (en la gran majoria 11, i els que no tenen 11, com els
col·lèmbols, són considerats una excepció i molts autors dubten si classificar com
insectes)
· No fixada: Com els crustacis. El nombre de tagmas i de segments per tagma és molt
variable; el disseny d'aquest subordre és per això molt plàstic, i comporta menys
diversitat que els subordre amb tagmatització fixada. Els decàpodes, en ser el grup de
crustacis amb tagmatització fixada, són els més diversos del subordre. Juan Orellana
1/3/12.

En els trilobits, considerats com els artròpodes més arcaics, el cos és dividit en dues
regions, una d’anterior o cèfalon6, i una de posterior, el tronc, el qual pot subdividir-se

5

Cadascun dels parells de ganglis del sistema nerviós d’un anèl·lid o d’un artròpode.
Regió cefàlica del cos de molts artròpodes.

6
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en tòrax7 i pigidi8. Els apèndixs de tots els metàmers són semblants, exceptuant les
antenes i els cercs9 (quan n’hi ha).
En els merostomats hi ha dues regions, una anterior o prosoma10, on se situen els
quelícers i cinc parells de potes, i una de posterior o opistosoma11, porta apèndixs i el
tèlson és força desenvolupat.
En els aràcnids la tagmatització és molt semblant als dels merostomats. A la regió
anterior o prosoma hi ha els quelícers, els pedipalps i quatre parells de potes
locomotores, mentre que a la regió posterior o opistosoma no hi ha apèndixs
locomotors. En alguns grups, com per exemple el dels escorpins, l’opistosoma té dues
regions diferents: una d’anterior o mesosoma12 i una de posterior o metasoma13.
En els picnogònids la tagmatització del cos és peculiar. El prosoma o regió anterior es
diferencia en dues zones: el cèfalon , on hi ha els quelícers o quelifors, els pedipalps i
uns apèndixs especials anomenats ovígers, i el tòrax, format per un nombre de
metàmers que oscil·la entre 4 i 6, tots proveïts d’apèndixs locomotors, i el primer
soldat al cèfalon. L’opistosoma, en posició terminal, és molt reduït i no porta apèndixs.
En els crustacis el cos és dividit en tres regions: el cèfalon, el perèion i el pèlon. El
cèfalon o regió anterior, porta dos parells d’antenes i els apèndixs bucals (un parell de
mandíbules i dos parells de maxil·les). El perèion, de posició intermèdia, i el plèon, o
regió terminal, són formats per un nombre de metàmers variable segons grups, i els
apèndixs corresponents s’anomenen pereiopodis i pleopodis, respectivament.
Els miriàpodes tenen dues regions clarament diferenciades: el cap, proveït d’un parell
d’antenes i de diferents peces bucals, i el tronc, format per un nombre de metàmers
elevat, tots proveïts d’apèndixs locomotors.
En els insectes les regions del cos són ben diferenciades. El cap porta un parell
d’antenes i les peces bucals (un parell de mandíbules i dos parells de maxil·les). El tòrax
és format per tres metàmers, cadascun proveït d’un parell d’apèndixs locomotors o
potes i dos parells d’ales, situades en els dos metàmers darrers. L’abdomen

7

Porció del cos dels animals que presenten el cos diferenciat longitudinalment, situada entre el cap i
l’abdomen
8
Darrer segment del cos dels poliquets i dels oligoquets.
9
Segments posteriors dels artròpode.
10
Regió anterior del cos dels aràcnids, en la qual hi ha els quelícers, els pedipalps i els quatre parells de
potes inserits a la part ventral i els ulls disposats dorsalment.
11
Part posterior del cos dels artròpodes quelicerats constituïda per un nombre variable de segments
àpodes i que ventralment presenta els orificis respiratoris, els sexuals i l’anus.
12
Conjunt d’estructures membranoses dels bacteris que es produeixen per invaginacions de la
membrana cel·lular i tenen formes vesiculars i enrotllades de molta complexitat.
13
Abdomen, o porció posterior de l’abdomen, que hom pot veure en molts animals metamèrics, com per
exemple els anèl·lids.
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generalment va desproveït d’apèndixs locomotors, però porta els apèndixs relacionats
amb la reproducció, i al seu extrem, els cers terminals.

Els apèndixs
Els apèndixs , segons Barrientos, J. A. 2004, són estructures anatòmiques parelles
exclusives dels artròpodes, així donculats entre sí per un membrana articular elàstica
que permet el moviment relatiu entre ells. Cadascun dels apèndixs s'insereixen en un
dels metàmers del cos. La condició primitiva és la presència d'un parell d'apèndixs
similars en cada metàmer, la qual es conserva en pocs artròpodes actuals. Les ales dels
insectes no són apèndixs, en tant que manquen d'articulacions internes. Els artells, les
peces de l'apèndix, són en essència "tubs" de quitina que protegeixen i donen suport a
fibres de musculatura estriada pròpia, el que els permet realitzar moviments ràpids i
precisos.
Els apèndixs dels artròpodes tenen doncs una part basal o proximal que serveix com
punt d'unió amb el cos, i una part distal que, en principi, té funció d'adhesió al
substrat, tot i que els apèndix del cap solen servir per manipular l'aliment abans
d'ingerir-lo o per captar estímuls (antenes).
Hi ha dos tipus morfològics bàsics segons la part distal, però ambdós hi ha sempre una
regió anterior o proximal que els connecta amb el cos, i una regió posterior o distal,
que en principi té una funció locomotora. Armengol, J. et al., 1986.
SEXUALITAT
En general els artròpodes són dioics, és a dir, que cada espècie hi ha mascles i
femelles, sovint amb dimorfisme sexual accentuat. N’hi ha però que són
hermafrodites. La reproducció acostuma a ser asexual, però també hi ha casos de
partenogènesis. Són ovípars i en alguns casos ovovípers i vivípars. Els ous, en general,
són rics en vitel·lus i centrolecítics14, de segmentació parcial i superficial. Quan en
alguns casos hi ha poc vitel·lus, la segmentació és espiral i total. També hi ha casos
intermedis.
DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament sol ser indirecte, és a dir, al llarg del desenvolupament
postembrionari hi ha una sèrie de fases juvenils o larvàries, que pateixen canvis
importants fins entrar en la fase d’adults. Aquest procés s’anomena metamorfosi15.

14

Dit del tipus d’ou, propi dels insectes, de segmentació parcial i superficial.
Conjunt de canvis morfològics i fisiològics que experimenten determinats animals des que surten de
l’ou, en forma larval, fins que assoleixen l’estat adult.
15
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ELS ORDRES
En aquest treball possiblement no es trobaran trilobits ni picnogònids i segurament
tampoc escorpins, és per això que no s’explicaran en aquest treball sinó que només
se’n farà explicació d’aquells que hi ha possibilitat que surtin d’entre la fullaraca, sota
pedres, entre la molsa, ... mitjançant els diferents mètodes de mostreig durant la part
pràctica. Així doncs se’n farà una menció breu de la resta de grups, tot i que es
mereixerien una llarga explicació.

1. Els aràcnids:
Les aranyes, els escorpins, els opilions, els àcars i altres grups menors solen
agrupar-se en els esquemes sistemàtics en una sola unitat taxonòmica, amb
categoria de classe, els aràcnids. Tots són quelicerats adaptats a la vida
terrestre; tenen el cos constituït per dos tagmes, el prosoma (anterior) i
opistosoma (posterior). En el prosoma hi ha sis parells d’apèndixs dels quals els
quatre anteriors són locomotors, el primer parell d’apèndixs prosómixs són els
quelícers16 que són prebocals mentre la segona parella de apèndixs són de
morfologia variada. L’opistosoma porta en l’extrem l’orifici anal i l’orifici genital
i de vegades vestigis apendiculars molt modificats.
L’interès ecològic d’aquest grup significa un paper de consumidor secundari, ja
que forma un graó important en la cadena tròfica de l’ecosistema terrestre i
regulen la població d’insectes.
a. Els araneids: Aranyes
Es poden definir com aràcnids de prosoma insegmentat, amb quelícers
formats per dos artells i acabats amb un ganxo o una ungla molt forta que
conté glàndules amb verí. Tenen uns pedipalps curts, que en el cas del
mascle és òrgan copulador.

Fig.8 Imatge representativa
d’una aranya.
Font:http://www.factmonster
.com/dk/science/encyclopedia
/arachnids.html

Els opilions:
Són aràcnids de dimensions i aspecte semblant a les aranyes, però amb una
diferència fonamental: malgrat que tenen, també, un protosoma i un
opistosoma, ambdues parts es troben completament soldades, de manera
16

Cadascun dels dos membres que formen el primer parell d’apèndixs dels artròpodes quelicerats .
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que no hi ha cap cintura entre l’una i l’altra. Tenen un parell d’ulls simples,
emplaçats en una prominència, i un parell d’orificis laterals on hi ha les
glàndules pestilents. Sol tenir el cos petit i les potes molt llargues i primes.

Fig.9 Imatge representativa d’un
opilió.
Font:http://lemondedesinsectes.o
ver-blog.com/article-110820.html

b. Els àcars:
Els àcars són petits, amb un cos globulós i sense cap mena de segmentació
externa, del qual emergeixen apèndixs articulats, en ocasions modificats en
funció de la seva forma de vida, sovint paràsita.

Fig. 10 Imatge representativa
d’un acar.
Font:http://salud.practicopedia.lai
nformacion.com/enfermedades-ytrastornos/consejos-para-losalergicos-a-los-acaros-1574

2. Els crustacis
Pel que fa la morfologia general dels crustacis, el cèfalon de les formes adultes
és format per l’àcron17 i 6 metàmers, separats en dues regions: una preoral i
una altra postoral; la regió oral consta dels metàmers preantenular, antenular i
antenal, i la regió postoral dels metàmers mandibulars, maxil·lular i maxil·lar.
Les mandíbules són de tipus gnatobàsic, és a dir, que la seva part més
desenvolupada és la basal i correspon a les endites, mentre que la resta de
l’apèndix pot ser modificat, amb tendència a la reducció o fins i tot a la
desaparició.
A l’aigua és on els crustacis han demostrat una capacitat d’adaptació més gran,
especialment en el mar.

17

Segment apical del cap dels artròpodes.
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a. Els isòpodes:
Grup molt diversificat adaptat a tota mena d’ambients marins i també
terrestres sense necessitat d’aigua en cap moment de la seva vida però si
amb molta humitat. Tenen el cos dividit en tres parts: cèfalon, perèion i
plèon, a més, hi ha un tèlson18 diferenciat, com a segment final, que de
vegades és fusionat al plèon , i dormen conjuntament el pleotèlson.
El nom del grup (d’isos, iguals, i podos, pota) reflecteix la seva característica de
tenir tots els apèndix del perèion molt semblants (pereiopodis).
Tenen la capacitat de cargolar el cos formant una bola per tal de protegir-se
davant d’algun perill.

Fig. 11 Imatge representativa
d’un isópode.
Font:http://forotarantulas.mforos.
com/1409596/9473895-nuevoarticulo-mantenimiento-y-cria-encautividad-de-isopodos-comoalimento-vivo/

3. Els miriàpodes
Són mandibulats terrestres que tenen el cos format per dues regions, el cap i
el tronc. El tronc és constituït per un elevat nombre de segments, cada un
presenta com a mínim un parell de potes.
a. Els símfils:
Són miriàpodes petits, tous i blancs, amb dotze parells de potes en estat
adult, un parell d’antenes multiarticulades i un parell de fileres terminals.
Viuen en el sòl, arreu on hi hagi un grau d’humitat important. Presenten
reproducció indirecta, amb fecundació externa i mudes durant tota la seva
vida adulta.
El cos està dividit en cap i tronc i solen fer entre 2 i 10mm de llargada (els
exemplars adults).

Fig. 12 Imatge representativa d’un
símfil.
Font:http://bugguide.net/node/vie
w/81607/bgimage

18

Últim segment de l'abdomen dels crustacis.
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b. Els diplòpodes:
Com el seu nom indica, la seva característica més representativa és
l’existència de dos parells d’apèndixs locomotors a la majoria dels segments
del tronc.
Solen fer de 3 a 9cm de llargada de color grisós o ocre. Tenen el cos
clarament dividit en cap i un tronc allargat, uniforme.

Fig. 13 Imatge representativa d’un
diplòpoda.
Font:http://www.dkimages.com/di
scover/previews/760/362528.JPG

c. Els quilòpodes:
A Catalunya reben el nom popular de centcames o centpeus i escorçanes,
són lucífugs i higròfils que solen viure sota de pedres. En el seu cos es pot
distingir el cap amb els òrgans bucals, el segment forcipular amb els seus
apèndixs, el tronc constituït per un nombre variable de segments, cada un
dels quals té només un parell de potes, i finalment un grup de segments
terminals amb els seus apèndixs modificats, reduïts, i amb el seu
corresponent complement atrofiat.

Fig. 14 Imatge representativa d’un
quilòpoda.
Font:http://www.joaquinrodriguezpi
aya.es/Claustro/Visu_HTML/Biologi
a/Animales/Artropodos/Aracnidos_
miriapodos/Ejercicios_aracnidos_mi
riapodos.html

4. Els insectes
És el grup més conegut dels artròpodes, el més diversificat i també el més
important numèricament de tot el regne animal. Mantenen la tagmatització
del cos, és a dir, el seu aspecte general. Les seves regions del cos sempre
mantenen el mateix nombre de segments.
Tenen el cos dividit en tres regions : cap, tòrax i abdomen.

34

Las classificació dels insectes ha variat molt al llarg del temps en funció dels
criteris filogenètics considerats a mesura que augmentava la informació sobre
els diferents grups. Per alguns autors segueixen un grup monofilètic19, és a dir
que provenen d’un origen comú, però en contra altre opinen que han tingut
orígens independents o polifilètic20.
Els insectes es poden classificar de dos maneres diferents segons diferents
criteris segons origen i també segons si són alats (apterigots) o no (pterigots).
Així doncs els apterigots constitueixen un grup artificial i es consideren
repartits en dos grups amb categoria de subclasse: els entògonats i els
ectògnats. També es diferencien els pterigots en les següents divisions:
paleòpters, neòpters polineòpters, neòpters paraneòpters i neòpters
oligoneòpters. El motiu de les divisions anteriors és pràctic, ja que és la més
usual en les obres d’entomologia.
a. Els apterigots:
• Els col·lèmbols:
Són petits insectes de cos tou i de colors variats: blanc, negre,
vermells, verdosos i groguencs, formant dibuixos suggestius. Salten
de una manera característica. Viuen en llocs humits, en petites
escletxes de troncs d’arbres, sota de grans objectes, etc. Tenen un
escàs nombre de segments que formen el seu abdomen, i per això
se’ls ha anomenat també oligentomes (Oligentoma).

Fig. 15 Imatge representativa
d’un col·lèmbol.
Font:http://www.scielo.br/sci
elo.php?pid=S010181752008000400018&script=
sci_arttext

•

Els proturs:
Organismes terrestres petits de cos allargat no superior als 2mm. El
seu cos és flexible i fràgil de colors suaus, pàl·lids, i de vegades
críptics.

19

En filogènia, dit d’una agrupació taxonòmica que conté exclusivament espècies que comparteixen un
antecessor comú i que engloba totes les espècies que en descendeixen.
20
Dit d’un grup taxonòmic que inclou organismes d’origen filogenètic diferent.
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Constitueixen un grup interessant dins la fauna del sòl, que s’ha
estès pràcticament arreu del món. Malgrat ser comuns són
complicats de veure i capturar i per això no se’n saben moltes
coses.

Fig. 16 Imatge representativa
d’un protur.
Font:http://www.madrimasd.
org/blogs/universo/2013/08/
23/143162

•

Els diplurs:
Són insectes despigmentats que viuen sota terra, entre molsa i la
fullaraca, en hàbitats molt variats però hipogeus amb grau
d’humitat.
Tenen el cos allargat, proveït a la part terminal de dos cercs, i de
mides compreses entre els 3mm i els 5cm, malgrat normalment no
passin els 6mm.

Fig. 17Imatge representativa
d’un diplur.
Font:http://www.pbase.com/t
murray74/image/110214332

b. Els polineòpters
• Els isòpters:
Coneguts amb el nom general de tèrmits, són característics dels
tròpics. Tenen un morfologia concreta depenent de la funció que
tinguin en la seva societat.

Fig. 18 Imatge representativa d’un
isòpter.
Font:http://www.expertoentermitas.
org/identificacion-de-especies-determitas/
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•

Els dermàpters: tisoretes
Constitueixen un grup d’insectes força homogeni pel que fa
l’estructura i els hàbits. Són principalment nocturns i de dia estan
amagats sota pedres, fullaraca o entre l’herba.
Són de mida petita o mitjana, de cos lleugerament deprimit i cobert
d’un tegument21 llis i brillant o dèbilment granulós.

Fig.19 Imatge representativa
d’un dermàpter.
Font:http://www.taxateca.co
m/ordendermaptera.html

•

Els ortòpters ensífers: grills, saltamartins o panitganes, cadells,
someretes
Insectes de cos allargat, lleugerament comprimit, i glabres (els
tetigonioïdeus) o peluts (els gril·loideus). Són de colors variats, però
sol predominar el verd, mentre que en els gril·loideus els marrons i
negres.

Fig. 20 Imatge representativa d’un
ortòpter ensífer.
Font:http://noticias.terra.com/eeu
u/grillos-causan-extrano-hedor-enciudad-detexas,66437493fa91a310VgnVCM3
000009acceb0aRCRD.html

•

21
22

Els ortòpters celífers: llagosta
Són insectes de cos allargat i lleugerament comprimits. Tenen el
tegument llis o rugós, amb ornamentació i pubescència22 escasses, i
de colors molt variables. Es diferencien dels ensífers per la posició

Nom aplicat a diverses membranes, peces o cobertes protectores.
Qualitat de tenir una superfície coberta de pèl curt i fi.
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al primer metàmer abdominal dels òrgans auditius (si en tenen) i la
manera de produir l’estridulació23.

Fig. 21 Imatge representativa
d’un
ortòpter
celifer.
Font:http://ecotopia.hani.co.kr
/52555

c. Els paraneòpters:
• Els homòpters: cigales, pugons i afins
Constitueixen un grup molt important pel gran nombre d’espècies
que comprèn, com per la importància que tenen en l’agricultura i la
jardineria, així també com per algunes faules que se’n han fet com
la de la cigala i la formiga (de La Fontaine).
Les característiques generals d‘aquest són la presència de peces
bucals picadores i xucladores molt peculiars. També el tipus de
desenvolupament i de reproducció i el seu règim alimentari. N’hi ha
que no tenen ales, com els pugons i les cotxinilles femelles, però, en
els que en tenen, els seus esbossos són visibles en quasi tots els
estadis juvenils.
Solen fer pocs mil·límetres de llargada i en alguns casos com les
cigales es poden considerar més grossos, ja que poden arribar a fer
alguns centímetres.

Fig.22Imatge

representativa
d’un homòpter.
Font:http://it.dreamstime.com
/immagine-stock-libera-dadiritti-insetto-della-cicalaimage25720856

•

23
24

Els heteròpters: bernats i xinxes o escarabats xinesos
Els heteròpters són insectes hemimetàbols24 proveïts d’un aparell
bucal picador-xuclador en forma de rostre (o bec) lliure i situat
gairebé sempre davant del cap, i amb el cos de rebé sempre davant

Emetre un so estrident.
Dit dels insectes amb metamorfosi incompleta.
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del cap, i amb el cos de forma variable i acolorit diversament. És
característica la pudor que desprenen algunes espècies com a
estratègies advertidores i de defensa. Hi ha una gran varietat de
morfologies.
El cap els hi és lliure, però poc movible.

Fig. 23 Imatge representativa
d’un heteròpter.
Font:http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Chinche_Pontepedri
na_Santiago_Galicia_070311_1.JPG

d. Els oligoneòpters o insectes de metamorfosi complicada
• Els megalòpters
Insectes neuropteroïdeus primitius, de colors poc vistents i de
dimensions mitjanes o grans, algunes tan grans que han donat lloc
al grup. Són holometàbols i en el seu desenvolupament post
embrionari apareixen larves aquàtiques.
Tenen el tegument poc esclerificat, el cap prògnat, el tòrax
quadrangular i dos parells d’ales membranoses, subiguals i amb
venació abundant, de configuració poc evolucionada.

Fig. 24 Imatge representativa
d’un
megalòpter.
Font:http://reporter3g.blogsp
ot.com.es/2008/11/o-leo-quequis-ser-formiga.html

•

Els coleòpters: escarabats
Constitueixen el grup d’insectes més diversificat i més nombrós. La
característica que ens permet reconèixer-los fàcilment és la duresa
del primer parell d’ales i la seva disposició en la posició de repòs:
posades damunt del cos, formant un estoig, i amagant a sota el
segon parell d’ales membranoses i apte per al vol. Al cap tenen les
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peces bucals mastegadores; al tòrax, el primer segment o protòrax
molt desenvolupat.
Són holometàbols i en alguns casos d’hipermatemorfosi.
Solen ser de dimensions petites d’entre 1mm a uns quants
centímetres de llargada.

Fig. 25 Imatge representativa d’un
coleòpter.
Font:http://www.serintconplag.com
/coleopteros

•

Els himenòpters: vespes, abelles, formigues i afins
Constitueixen un ampli ordre d’insectes pterigots lliures, socials o
paràsits.
Les característiques fonamentals d’aquest ordre són es següents: el
cos és de talla molt variable que pot abraçar de 0,1mm a 50mm,
l’aparell bucal és mastegador, i el metatòrax25 és soldat al primer
segment abdominal que en alguns casos se separa del segon
segment abdominal anatòmic per un estrangulament; les ales són
membranoses en els dos parells i tenen nervació. No totes les
espècies tenen ales però si totes tenen tres parells de potes.

Fig. 26 Imatge representativa d’un
himenòpter.
Font:http://www.siap.gob.mx/siapre
ndes/contenidos/1/04miel/contexto-0.html

•

25

Els lepidòpters: papallones i falenes
El formen les nomenades papallones. Són els insectes més vistents i
per això són tant populars, conegudes i fins i tot col·leccionades.

Tercer segment toràcic dels insectes, situat entre el mesotòrax i l'abdomen.

40

La característica que ha donat el nom a aquest ordre és que tenen
les ales i altres parts del cos recobertes per escates (pteron, ala,
lepido, escata). A més tenen quatre ales membranoses de grans
dimensions i poc proporcionades respecte el cos. Les peces bocals
formen espiritrompa.
Des del punt de vista ecològic, són productors secundaris
d’organització complicada i formen part del segon nivell tròfic en
ecosistemes terrestres.

Fig. 27 Imatge representativa d’un
lepidòpter.
Font:http://www.entoflorachne.co
m/papillon/Papillons_Nymphalidae
_Biblidinae.html

•

Els dípters: mosques i mosquits
Són insectes holometàbolics molt característics per la seva
morfologia i molt importants pel seu nombre i el seu interès
econòmic i científic. Tenen una gran varietat de grandàries i formes.
Els adults (imagos) tenen dues ales membranoses situades al
mesotòrax. Els tarsos de les potes dels dípters tenen cinc artells,
cosa que caracteritza aquest ordre.

Fig. 28Imatge representativa d’un
dípter.
Font:http://lastupidezestremenda
mentmasinteresant.blogspot.com.e
s/2011_11_05_archive.html
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3.1METODOLOGIA
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3.1.1LES VARIABLES
La part experimental del treball es basa en la fixació de les següents variables:
La variable dependent són els macroartròpodes del sòl de la Fageda d’en Jordà.
Les variable independents són les parcel·les estudiades segons l’ús.
Les variables de control són la zona, l’època, el tipus de roca i sòl, la meteorologia , la
vegetació, les hores del dia en que es fa l’estudi i els horitzons.
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3.1.2DETERMINACIÓ DE LES PARCEL·LES D’ESTUDI
Per tal de determinar i localitzar les parcel·les de treball en l’estudi és necessari dur a terme
dues tasques, en primer lloc s’ha de fer recerca mitjançant fotos aèries des de l’any 1956 fins al
2012 i seguidament fent un treball de camp dedicat a caminar per les zones detectades en les
ortofotomapes.
A continuació hi ha l’explicació detallada dels dos passos.
CERCA I DETECCIÓ DE ÀREAS DE CULTIU EN ORTOFOTOMAPES
1r PAS
MATERIAL
-

Ortofotomapes
Ordinador
Programa Word

PROCEDIMENT
1. Accedir a la pàgina web següent http://www.ortoxpres.cat/client/icc/
2. Localitzar el PNZVG i observar detalladament en els ortofotomapes dels anys 1956 a
2012 les diferències de massa forestal que es detecta per una àrea més fosca o més
clara per tal de poder seleccionar les àreas convingudes.
3. Indicar amb el ratolí on estan aquestes zones i fer una captura de pantalla en l’any
1956 i l’altre el 2012.
4. Enganxar les imatges en un document Word i delimitar la zona amb un color visible, en
aquests cas cada una té un color diferent.

Fig 29 Ortofotomapa de l’any 1956 amb les parcel·les seleccionades.
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2n PAS
MATERIAL
-

Fulls impresos amb les zones delimitades.
Mapa amb els camins i carreteres del PNZVG.

PROCEDIMENT
1. Observar detalladament a on estan situades les zones marcades prèviament.
2. Anar a la zona marcada amb l’ajuda de mapes.
3. Un cop a lloc, mirar si hi ha parets de pedra seca i en l’interior poques pedres i arbres
en estat de creixement (joves).
4. Un cop decidit a on estan les parcel·les de camp s’inspecciona la zona a l’exterior per
decidir a on es situarà la de fageda a pocs metres.

DEFINIR I MARCAR EL CAMP DE LES PARCEL·LES
MATERIAL (Per a una parcel·la)
1. 8 estaques de fusta de 30cm de llarg.
2. Martell.
3. Cinta mètrica.
PROCEDIMENT (Per a una parcel·la)
1. Es decideix el centre de la parcel·la.
2. Es claven les estaques a 5 metres creant una forma circular.

Per acotar el nombre de les estacions a estudiar es va plantejar la gran quantitat d’individus
que aportaria cada mètode i la dedicació que comportava cada un d’ells i les mostres a
classificar amb el poc temps que en disposava (2 mesos). Es per això que en un principi es va
acotar amb un total de 5 estacions, fent un total de 10 parcel·les i es va acabant reduint a 3.
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3.1.3PROCÉS PER A L’INVENTARI FLORÍSTIC
Per tal de conèixer tot l’ambient vegetal de les parcel·les s’ha de dur a terme un
inventari florístic, calcular la classe diamètrica, per tal de conèixer la data aproximada
d’abandonament de les parcel·les de camp, de tal manera que a on hi hagi la classe
diamètrica més gran serà on fa més temps es va abandonar, i el percentatge en els tres
estrats forestals, a continuació hi ha els passos a seguir i el material necessari:
MATERIAL
1.
2.
3.
4.

Compàs forestal
Llibreta
Llapis
Guies de camp d’arbres, arbustos i plantes.

PROCEDIMENTS (Per parcel·la)
1. Delimitar la parcel·la.
2. Anar caminant per la parcel·la en sentit horari.
3. Apuntar les espècies que anem trobant. Si es desconeguda es cerca en les guies
i es fa una foto per si no la localitzem i s’ha de fer recerca a posteriori.
4. Contar el percentatge d’ocupació d’un estrat forestal (herbaci, arbustiu, arbori).
5. Seguidament es calcula la classe diamètrica dels arbres més desenvolupats que
hi ha dins la parcel·la amb l’ajuda d’un compàs forestal.

Fig. 30 Com determinar la classe diamètrica d’un arbre amb un compàs
forstal.
Font:http://ca.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A0metre_a_l'al%C3%A7ada_de
_l'home#mediaviewer/File:Kluppeneinsatz.jpg

47

3.1.4ESTUDI DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS SÒLS
Per tal d’estimar les característiques dels sòls de la fageda com ara, pH, textura, estructura i
color en les diferents mostres obtingudes que seran les mateixes mostres que les del mètode
d’embuts bearman. Cal deixar-les assecar durant dies. A continuació el material a aplicar
necessari i el procediment a seguir per dur-lo a terme .
MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mostres de sòl dels horitzons A0 i A1
Plates
Vas de precipitats
Vareta de vidre
Paper indicador de pH
Aigua destil·lada
Aigua
HCl

PROCEDIMENT per una mostra A0
1. Fer una descripció a ull nu de la mostra i anotar si té éssers vius, humus, etc.
PROCEDIMENT per una mostra A1
1.
2.
3.
4.
5.

Agafar una porció de mostra.
Abocar-hi HCl.
Mirar si fa reacció.
Anotar-ho a la taula de propietats dels sòls.
Fer una descripció a ull nu de la mostra i anotar si té
éssers vius, humus, etc.
6. Omplir una tercera part d’un vas de precipitats amb
terra i les dues restants amb aigua destil·lada.
7. Remenar amb una vareta de vidre durant 5 min la
dissolució fins obtenir una dissolució saturada.

Fig. 31 Durant 5min. es remena fins
obtenir una dissolució saturada. Font
pròpia.

8. Mirar amb el paper indicador de pH quin pH té.
9. Apuntar-ho en la taula de propietats dels sòls corresponent.
10. Per tal de obtenir la textura s’agafa una porció de terra i mullar-la una mica.
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11. Mirar de fer un xurro amb les mans.
a. En cas que es pugui fer hem de mirar si aquest xurro es pot tancar i fer un
cercle o bé es trenca quan intentem fer-lo, per tal de distingir-ho entre llimosa
i argilosa.
b. En cas que no, voldrà dir que és un sòl amb textura arenosa.

Fig.32 Pas en que es veu quin tipus de textura té.
Font pròpia.

12. Anotar el color de terra a la taula de propietats dels sòls corresponent.
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3.1.5 MÈTODES D’OBTENCIÓ D’ARTRÒPODES
Per tal de obtenir les mostres del treball es fan servir tres mètodes diferents, un que consisteix
en preparar trampes de caiguda (Pit-fall) i deixar-les durant dotze dies, en aquest cas des del
17/6/14 fins el 29/6/14.
També s’utilitzà un mètode de triatge de diferents horitzons mitjançant la llum (Ambuts
Bearman) que s’agafaren les mostres el dia 8/7/14 i es trairen del contacte a la llum el dia
15/7/14.
Finalment, s’utilitza el métode de recollida directe(handsorting) on es recullen els individus
directament de la parcel·la. Es va fer durant els dies 16/7/14 i el 17/7/14.
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3.1.6 OBTENCIÓ D’ ARTRÒPODES MITJANÇANT EL METODE PIT-FALL
Per tal d’obtenir els macroartròpodes que es passegen per la fullaraca es fa servir el mètode de
trampes de caiguda. S’instal·len 4 trampes en cada parcel·la fent un total de 24 trampes en tot
el conjunt. Després d’obtenir totes les mostres es classifiquen. A continuació el material
necessari i el procediment a seguir per dur-lo a terme.
MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gots de plàstic transparents
Filferros
Plats de plàstic petits
Cinta
Pots de vidre
Piqueta
Pala
Pinces
Aigua
Sal
Cullereta
Alcohol 70%

PROCEDIMENT per una parcel·la
1. Es delimita la parcel·la amb l’ajuda de la cinta per tal d’orientar-nos i fer els quatre
forats al lloc que els pertoca.

Fig. 33 Parcel·la delimitada. Font pròpia.

2. Es fan els quatre forats a 2,5m de distància respecte el centre en direcció als quarts, es
fan de manera que el forat del got quedi arran de terra.
3. Un cop es tenen els forats fets s’hi disposa el got de plàstic i a dins una dissolució
saturada d’aigua amb sal de cuina (dissolució neutra per a tots els artròpodes i alhora
conservadora).

51

Fig. 34 Vas amb la dissolució posicionat arran de
terra. Font pròpia.

4. S’agafen dos filferros per plat i se’ls dona forma circular en un dels extrems, i a
continuació es forada al plat amb els filferros i es planten al terra al cim del got fent
que el plat faci la funció d’un paraigua.

Fig. 35 Pit-fall instal·lada. Font pròpia.

5. Es deixen in situ durant 12 dies, i cada tres dia s’hi fa una revisió en cada una d’elles
per tal d’evitar que hi caiguin petits mamífers o altres animals.
- Si el got està molt ple d’artròpodes s’agafa un per un amb l’ajuda de
pinces i es disposen en els pots de vidre on hi ha alcohol 70% i estan
retolats segons parcel·la i número de forat .
- Si és el cas es canvia la dissolució per una de neta.
6. Un cop passen els 12 dies es recullen els artròpodes que queden en els pots.
7. Finalment, es recullen tots els gots de plàstic, plats i filferros i es tapen els forats.
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3.1.7 OBTENCIÓ D’ ARTRÒPODES MITJANÇANT EL METODE HANDSORTING
Per tal d’obtenir els macroartròpodes que es troben per sobre la fullaraca es duu a terme
aquest mètode. Consisteix en regirar tota la parcel·la durant mitja hora i aconseguir obtenir el
màxim d’individus possibles. Per tal de veure l’activitat en aquella parcel·la es porta a terme
dues vegades, una al matí i l’altre a la nit. Després d’obtenir totes les mostres es classifiquen.
A continuació hi ha el material necessari i el procediment a seguir per dur-lo a terme:
MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xupòpter
Cinta
Pots
Frontals
Alcohol 70%
Cronòmetre

PROCEDIMENT per una parcel·la
1. Es delimita la parcel·la amb l’ajuda de la cinta per tal de no sortir-ne i orientar-nos.

Fig. 36 Parcel·la delimitada. Font pròpia.

7. Cal situar-se al centre de la parcel·la.
8. Es prepara un pot amb alcohol 70% i es retola segons parcel·la i horari (dia o nit) i
s’hi posa l’hora d’inici i de fi.
9. Durant mitja hora controlada amb un cronòmetre s’intenta agafar tot artròpode,
intentant rastrejar tota la superfície possible, aixecant pedres, fustes, troncs,
mates, fulles...
-Per fer-ho és més còmode utilitzar un xupòpter, ja que si es fa amb les mans
és complicat, i més si són esmunyedissos i també si a algú li produeix angunia.
Nota: s’intenta no deixar la parcel·la molt malmesa,
branques, etc i deixar-les tal on estaven.
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s’han d’aixecar les pedres,

Fig. 37 Obtenció d’artròpodes mitjançant un xupòpter

Fig.38 Obtenció d’artròpodes mitjançant un xupòpter

durant el dia. Font pròpia.

durant la nit. Font pròpia.

10. Un cop es tenen tots els individus es bolquen dins el pot amb alcohol.
11. Es recull la cinta per fer-la servir en un altre lloc i no fer visible la zona d’estudi.
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3.1.8 PROCÉS DE CLASSIFICACIÓ PER ELS METODES DE MOSTREIG HANDSORTING I PIT-FALL
Un cop tenim totes les mostres podem començar-les a analitzar, com es tracta de mostres
força similars seguirem el mateix procés pels dos tipus de mostrejos.
Per fer-ho és necessari el següent material i seguir aquest procés per identificar els
macroartròpodes.
MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mostres
Lupa
Lupa binocular
Pinces
Capsula de Petry
Vidre de rellotge
Alcohol 70%
Pipeta
Paper mil·limetrat

PROCEDIMENT
1. Obrir el pot.
2. Retirar els individus més grans amb l’ajuda de pinces i disposar-los sobre el paper
mil·limetrat per fer-los la foto i classificar-los.
3. Seguidament s’agafen la resta d’individus del pot amb l’ajuda de pinces o la pipeta i es
disposen en una capsula de petri.
4. Disposar la capsula de petri en la lupa binocular per identificar els macroartròpodes.
5. Identificar i fer les fotos als macroartròpodes.
6. Anotar els artròpodes en quantitat en la taula de resultats corresponent i identificarlos en l’escala taxonòmica
7. Buidar l’alcohol 70% del pot i afegir-n’hi de net.
8. Afegir els individus, al pot, tan grans com petits amb l’ajuda del mateix material.
9. Tancar el pot i desar-lo.
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3.1.9 OBTENCIÓ D’ARTRÒPODES DELS SÒLS MITJANÇANT ELS EMBUTS BEARMAN
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL MUNTATGE
Per tal d’obtenir els artròpodes més petits dels sòls és necessari fer un muntatge. Per tal de
fer-lo es necessita el següent muntatge i seguir els passos indicats.
MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

24 embuts de 21cm de diàmetre
4 caixes de 59,5 x 38,5 x 12,5 cm
Reixa mosquitera (forats de aprox. 1 x 2mm)
Cola calenta
Regla
Compàs
Cúter
Peu de rei
Tisores
Barres de fusta
Serjants
Ganxos
Filferro envoltat de plàstic
Tornavís
Gots d’analítica (orina)
Cable elèctric paral·lel (10m)
24 bombetes de 25 w e27
24 porta bombetes
2 endolls
Brides
Alcohol 70%
Safata de plàstic de 1800ml

PROCEDIMENT
MUNTATGE DE LES CAIXES
1. Es busquen el centres a la caixa per tal que hi puguin cabre 6 embuts a cada caixa.
2. Es busca el diàmetre amb el peu de rei de l’embut on comença la part estreta per
poder dibuixar la circumferència a la caixa.
3. Es retallen les circumferències de les caixes.
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Fig. 39 Procés per el muntatge de les caixes. Font
pròpia.

MUNTATGE DE “L’EMBUT-COLADOR”
4. Es marquen unes circumferències de 6cm de diàmetre a la reixa
5. Es retallen les circumferències amb l’ajuda d’unes tisores.
6. S’enganxen les circumferències amb cola calenta a l’embut; primer de tot es fan dos
punts de cola tot prement un xic la reixa en direcció al coll de l’embut i seguidament es
voreja el perímetre amb cola.

Fig. 40 Pas final del procés del muntatge de
l’embut colador. Font pròpia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MUNTATGE DELS POTS INTERIORS DE LA CAIXA
Es mesura el diàmetre òptim de l’embut mitjançant el peu de rei per tal que el pot
quedi estanc en situar-hi l’embut a dins.
Es marca la circumferència amb el peu de rei amb l’ajuda de la mesura obtinguda en el
pas anterior.
Es retalla amb un cúter aquesta circumferència de 37 mm de diàmetre al tap del pot.
Es marquen els centres dels pots a la caixa.
Es situen els pots d’analítica a dins de la caixa sobre els centres.
S’hi aboca alcohol 70% fins la meitat del pot.
Es tanca la caixa i es disposen els embuts en els forats fent-los coincidir amb els forats
dels pots, de tal manera que quedin estancs.
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Fig. 41 Procés on es talla el tap dels pots per fer-los coincidir amb la mida del
diàmetre del coll de l’embut. Font pròpia.

Fig. 42 Muntatge finalitzat de caixes i embuts units.
Font pròpia.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

MUNTATGE DE L’ESTRUCTURA PER SUBJECTAR LES BOMBETES
Tot seguit s’agafen les dues barres de fusta i es fixen amb els serjants als laterals del
lloc d’emplaçament de tal manera que les fustes quedin a uns 50cm del terra.
Es col·loquen un parell de ganxos a cada barra de fusta, en un dels extrems, tal que els
dos quedin separats per 21cm de distància (distància entre centres dels embuts).
Es passa el cable per els ganxos de manera que quedin tensats. Un cop fet, hem de
tenir una estructura similar a la d’un cisí.
Es fan dos circuits elèctrics paral·lels amb 12 bombetes cada un, separades una de
l’altre per 55,5cm, de tal manera que hi ha d’haver un espai entre unes i altres i un
espai per allargar la bombeta, és a dir per fer-la més propera als embuts i per tant a les
mostres.
S’instal·len els circuits en els filferros fixant-los amb brides, respectant una distància de
15cm entre l’embut i la bombeta, la qual s’ha de trobar sobre l’embut.
Es deixa les bombetes enceses durant una setmana.
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Fig. 43 Muntatge finalitzat. Font pròpia.

PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LES MOSTRES DE SÒL
Un cop es té tot el muntatge fet cal fer mostreigs de terra en les 6 parcel·les, en aquest cas es
fan dos sondejos, per obtenir 4 mostres, i per tan un total de 24 mostres ja que hi ha dos
horitzons que ens interessen (A0 i A1). Per fer-ho cal el següent material i seguir el procés.
MATERIAL
1. 24 bosses de plàstic estanques.
2. Pala.
3. Safata de 1800ml.
PROCEDIMENT ( 1 sondeig)
1. Un cop s’està en la parcel·la es busca un lloc per a fer el sondeig.
2. Primer de tot extreure la fullaraca i més o menys descomposta per emplenar 2 safates.
3. Seguidament cal abocar la matèria en la bossa estanca i retolar-la segons la parcel·la,
mostreig i horitzó.
4. Un cop agafat el primer horitzó (A0), es veu com la terra canvia de color i es torna més
clara i sense tantes restes orgàniques.
5. Amb l’ajuda d’una pala extraiem la terra de l’horitzó A1 de 4cm de fundària i una
superfície de 450 cm2 necessària per emplenar dues safates.
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Fig. 44 Procés d’otbenció de mostres de terra. Font pròpia.

6. S’aboca en una bossa i es retola seguin el mateix criteri que en l’anterior.
7. Un cop tenim totes les mostres s’aboquen en els embuts i es deixen durant una
setmana amb els llums oberts de les bombetes.

Fig. 45 Mostres bolcades en els embuts per deixar-les durant una setmana
exposades a la llum i a la calor. Font pròpia.

PROCÉS DE CLASSIFICACIÓ
Després d’una setmana amb les bombetes enceses i amb la terra en els embuts, s’apaguen les
bombetes i es retiren els embuts. Als pots s’han atrapat els organismes de les mostres. Per ferho es necessari el següent material i seguir aquest procés per identificar els macroartròpodes.
MATERIAL
1. Mostres
2. Lupa binocular
3. Paper mil·limetrat

60

PROCEDIMENT
1.
2.
3.
4.

Obrir el pot.
Disposar el pot en la lupa binocular per identificar els macroartròpodes.
Identificar els macroartròpodes.
Anotar els artròpodes en quantitat en la taula de resultats corresponent i identificarlos en l’escala taxonòmica.
5. Tancar el pot i desar-lo.
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3.2 RESULTATS
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3.2.1 LES PARCEL·LES

F3
F2
F1

Fig. 46 Situació de les parcel·les estudiades en un ortofotomapa de l’any 1956. Font Institut Cartogràfic de
Catalunya.

Els ortofotomapes ens permeten triar les parcel·les per fer l’estudi, el criteri que fem servir és
visual, comparant les imatges d’un mateix espai de l’any 1956 al 2013 i observant la diferència
de massa forestal, posteriorment fem una comprovació de la zona.
Es seleccionen les tres parcel·les indicades per les característiques que mostren, espais
delimitats en pedra seca, sòl absent de pedres (segurament antic camp de conreu) i un canvi
clar de vegetació respecte la fageda.
A continuació l’estudi sobre les parcel·les.
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F3
F2
F1

Fig. 47 Situació de les parcel·les estudiades en un ortofotomapa de l’any 2013. Font Institut
Cartogràfic de Catalunya.

Comparació d’ortofotomapes; la Fig. 46 correspon a l’any 1956 i la Fig. 47 a l’any 2013. Podem
veure com el terreny ha canviat molt, l’any 1956 el terreny estava dedicat a l’agricultura i
estava cobert de camps (clarianes), per l’altre costat, l’any 2013 el terreny està cobert de
vegetació inclús les zones antigament dedicades al cultiu, com seria el cas de les parcel·les
estudiades indicades en el mapa. També podem veure com s’han construït urbanitzacions
properes com la del barri de Ca la Guapa i com els volcans també s’han cobert de vegetació i
inclús alguns trams de les carreteres.
Les zones senyalitzades en els ortofotomapes, tal i com he dit anteriorment, corresponen a les
parcel·les seleccionades per l’estudi. S’ha atribuït un color a cada zona per tal de fer més
entrenadores les comparacions i fer-ho més visual. De tal manera que de color blau tindrem
les parcel·les F1c i F1f, de color taronja les F2c i F2f i finalment i de color verd les F3c i F3f.
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Parcel·la F1
Descripció
F1C Camp (N 42º.09.009’ - E 002º31.223’): Zona plana coberta per la vegetació amb poques
pedres i envoltada per pedra seca algunes de les parets enrunades, cosa que fa que
s’amunteguin les pedres. Hi ha la presència de bolets Phallus impudicus i altres. Té els arbres
més vells (castanyers) en procés de descomposició.
descomposició. Al costat hi passa un camí poc transitat per
a peatons. Està situada a 581m de altitud respecte el nivell del mar.

Fig. 48 Parcel·la F1c. Font pròpia.

F1f Fageda (N 42º.08.978’ - E 002º31.231’): Zona amb relleu, poc coberta de vegetació amb
moltes pedres repartides al llarg de la parcel·la. Conté moltes branques caigudes, gairebé totes
amuntegades allà mateix i moltes d’elles en estat de descomposició. Està situada a 583m
d’altitud sobre el nivell del mar.

Fig. 49 Parcel·la F1f. Font pròpia.
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Vegetació
Taula 1 Inventari florístic de F1 amb les classes diamétriques de l’estrat arbori i els percentatges de
cada estrat. Font própia.
Parcel·la

Ambient

Estrat

Percentatge

Arbori

85%

Arbostiu

30%

Herbaci

90%

Arbori
Arbostiu

100%
10%

Herbaci

30%

Camp
F1

Fageda

Espècies
Castanyer (Castanea sativa)
Avellaner (Corylus avellana)
Avellaner (Corylus avellana)
Falsa acàcia (Robinia
pseudoacacia)
Freixer (Freixinus excelcior)
Avellaner (Corylus avellana)
Auró blanc (Hacer
campestre)
Heura (Hedera hèlix)
Ortigues (Urtica dioica)
faig (Fagus sylvatica)
faig (Fagus sylvatica)
faig (Fagus sylvatica)
Roure (Quercus sp.)
Heura (Hedera hèlix)

Classe diamétrica Unitats/parcel·la
11-34cm Ø
8
2-5cm Ø
5
8

1
1
7
1

5-33cm Ø

Després de fer l’inventari podem veure com en la parcel·la de camp no hi ha faigs, cosa que
demostra que va ser utilitzada per ús agrari fa temps i que es va abandonar fa molt de temps,
ja que el castanyer amb una classe diamètrica més gran fa 34cm. També podem dir que hi ha
més varietat de vegetació en la parcel·la de camp que no en la de fageda, però alhora. no
s’està repoblant com a fageda de moment, ja que no s’ha trobat cap plançó en tot el recinte.
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10
2
20
7
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