En general, durant la nit, hi ha més activitat que de dia amb un 10,7% de diferència. En les
parcel·les de fageda hi ha més activitat nocturna que no en les de camp amb la variació d’un
un 6,9%.
Amb l’ajuda del gràfic podem veure com en la parcel·la F2c és durant la nit on s’han obtingut
més individus i a contrapartida on menys se n’han trobat de dia amb un 58,9% de diferència.
Segurament és possible aquesta diferència perquè és una zona molt transitada per carros
turístics, bicis, caminadors etc... ja que es troba al costat d’un camí turístic. Possiblement per
això durant la nit, és quan hi ha més activitat. Passa el mateix en la F2f que està propera a la
zona.
Segurament hi ha diferència en la estació F2 perquè hi va haver un factor cansament, ja que
va ser la última estació on es fa ver el mostreig durant el dia, però durant la nit segurament hi
va haver un factor d’experiència i per tant es varen recollir més individus.
Hi ha més quantitat d’artròpodes a les parcel·les de fageda que no en les de camp com també
podem veure en els altres mètodes.
Podem dir també que en la parcel·la on s’han recollit més individus és en la F1f amb 81
individus totals entre el dia i la nit, possiblement perquè és la parcel·la més desenvolupada tal
i com hem pogut veure en els resultats de l’inventari (pàg. 72).

103

3.2.12 INDIVIDUS PER HORITZONS
Per tal de conèixer la biodiversitat en els sòls de les parcel·les fem servir el mètode embuts
bearman; amb els seus resultats podem deduir la quantitat que hi ha aproximada en una
parcel·la i la diferència que hi ha respecte els dos sòls i les altres parcel·les. La taula i el gràfic
anterior doncs ens ajuda a estudiar-los. A continuació hi ha l’estudi.
Taula 12 Individus que es troben per horitzons. Font pròpia.

Ambient

Individus/horitzó
A0
A1
58
39
25
122
10
18
45
73
195

Parcel·la
F1f
F2f
F3f

FAGEDA

total
F1c
F2c
F3c

CAMP

total

TOTAL

3
2
1
6
5
3
1
9
15

Total parcel·la
61
41
26
128
15
21
46
82

210

INDIVIDUS PER HORITZONS (A0/A1)
70
60

58

ARTRÒPODES

50

45
39

40

Horitzó A0

30

25

Horitzó A1

18

20
10
10

9
5

3

3

2

1

0
F1f

F1c

F2f

F2c

PARCEL·LES

Gràfic 9 Individus que es troben per horitzons. Font pròpia.
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F3f

F3c

En les parcel·les de fageda és on hi ha més individus en l’horitzó A00 és la F1f amb un total de 58
individus, tal com hem vist en altres resultats és on hi ha mes quantitat d’artròpodes. Són
també les parcel·les de fageda on s’han recaptat més amb una mitjana de 40,6 per parcel·la a
diferència de les de camp amb una mitjana de 24,3 per parcel·la amb una diferència del 25’1%
respecte les parcel·les de fageda.
En les parcel·les de camp però hi ha més individus a l’horitzó A1 amb un total de 9 i una
diferència d’un 33,3% respecte les de fageda. Amb una mitjana de 3 individus per parcel·la de
camp i una mitjana de 2 individus per parcel·la de fageda. A més en les parcel·les de fageda hi
ha més contrast respecte la quantitat d’artròpodes en els diferents sòls amb una diferència del
90,6%, en canvi en les parcel·les de camp sols un 78,0%.
Tot i això on hi ha més contrast de resultats és en la F3c on hi ha més individus en l’horitzó A0
amb una diferència del 95,7% respecte la fageda.
Així doncs amb l’ajuda del gràfic podem veure com hi ha molta diferència en els dos horitzons,
ja que destaca amb importància el sòl A0 respecte l’A1, amb una diferència del 73.3%.
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3.2.13 GENERAL (PARCEL·LA/MÈTODES)
Amb tots els mètodes empresos en cada una de les parcel·les podem saber quin és el
mètode que és més eficaç a l’hora de obtenir mostres en aquest estudi. A continuació
hi ha l’estudi.
Taula 13 Resultats generals (individus/artròpodes).

Bosc fageda
Bosc antigament cultivat
TOTALS
F1f
F2f
F3f
Total
F1c
F2c
F3c
Total
627
Pit-fall
181
90
142
413
69
52
93
214
392
handsorting
81
61
64
206
63
73
50
186
Bearman

61

41

26

128

15

21

46

82

TOTALS

323

192

232

747

147

146

189

482

210
1229

RESULTATS GENERALS (PARCEL·LA/MÈTODE)
350

323

300

ARTRÒPODES

250
200

232
192

181

147

142

150
100

189

Pit-fall
Handsorting

146

Bearman

81
61

50

TOTALS

93

90
61
41

64
26

6963
15

73
52

5046

21

0
F1f

F2f

F3f

F1c

PARCEL·LES

Gràfic 10 Resultats generals (individus/artròpodes).
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F2c

F3c

Amb tots els mètodes s’han recollit un total de 1229 artròpodes dels quals 747
pertanyen a les parcel·les de fageda amb una mitjana de 249 individus per parcel·la i
482 a les de camp amb una mitjana de 160,67 individus per parcel·la, podem dir doncs
que en les fagedes hi ha molts més individus que en les de camp amb una diferència de
21’6% respecte les de fageda.
La parcel·la de fageda on més individus s’han recol·lectat ha estat en la F1f essent un
total del 56,8% dels individus recollits en aquest ambient i també en la totalitat de les
parcel·les estudiades.
En la parcel·la de camp la zona estudiada amb més individus recol·lectats ha estat la
F3c amb un total de 189 sent doncs un 39,21% respecte els artròpodes recol·lectats en
aquest ambient.
Podem veure mitjançant la gràfica i la taula com el mètode que ha permès recollir més
individus ha estat el pit-fall amb un total de 627 essent doncs un 51,01% de totes les
mostres recol·lectades durant el treball. Seguidament el mètode de handsorting ha
donat un total de 392 individus sent un 31,89% de les mostres i finalment el Bearman
ha estat el que no ens ha fet obtenir tants individus, amb un total de 210 i el tant per
cent restant del total.
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CONCLUSIONS
Hem pogut veure com després d’abandonar les zones dedicades a l’agricultura s’ha
repoblat lentament de vegetació i actualment no som capaços de distingir-les. Les
zones de camp s’estan repoblant cap a una fageda i d’altres cap un bosc mixte de
avellaners i castanyers i, per tan, l’ús ha repercutit en la vegetació. Per tant les
hipòtesis (La vegetació de les parcel·les varia segons l’ús que s’hi hagi donat
anteriorment) i (Hi ha repoblament lent dels vegetals en les parcel·les que han sofert
un canvi d’ús) s’han verificat.
Segons l’estudi la parcel·la que fa més temps que va ser abandonada és la F3c, és on
s’hi ha trobat faig (Fagus sylvatica) de tota mida i també amb més quantitat.
Podem dir que no hi ha diferències en les característiques dels sòls entre les diferents
zones estudiades a la fageda, segurament perquè ja fa anys que es varen abandonar i
les propietats o característiques diferents que en un principi haurien pogut tenir
canviaren cap a les característiques normals del sòls de la Fageda d’en Jordà.
En l’estudi realitzat mitjançant els tres mètodes de captura d’artròpodes s’han trobat
17 de 27 ordres possibles, i totes les classes possibles (Arachnida, Miriapoda,
Crustacea i Insecta), segons les mostres no hi ha els mateixos ordres en les parcel·les ni
en la mateixa quantitat, en les parcel·les de fageda s’ha pogut veure com hi ha més
quantitat d’individus (747 individus) i més ordres que en les parcel·les que antigament
s’havien utilitzat com a zona agrària, segurament perquè en les parcel·les de fageda
no hi ha hagut cap alteració de l’ambient i en canvi en les de camp al haver-hi hagut
aquest canvi d’ús va alterar la diversitat d’artròpodes que hi havia en un principi per
els artròpodes propis d’una fageda, de tal manera que quan es varen abandonar les
parcel·les l’ambient s’ha anat transformant com a fageda i per tant els artròpodes
tornen a anar cap a una diversitat pròpia d’una fageda. Es per això que potser en
aquest estudi s’ha obtingut més biodiversitat en les parcel·les de camp respecte les de
fageda, ja que en la relació ordres d’artròpodes i nombre d’individus és més petita que
en les fagedes. Així doncs, podem verificar les hipòtesis (L’ús que s’ha donat a la
parcel·la condiciona el tipus d’artròpodes) i (No hi ha un repoblament molt ràpid dels
artròpodes a les parcel·les de camp un cop han estat abandonades).
Si comparem els horitzons, hi ha més individus en la fullaraca (A0) que en l’horitzó A1
amb una diferència de 73,3%. Podria ser perquè només s’han classificat els
macroartròpodes i no els microartròpodes, de tal manera que segurament hi ha més
microartròpodes en l’horitzó A1. Dit lo anterior podem refutar la hipòtesis (hi ha més
individus en l’horitzó més mineral que a l’horitzó més orgànic)
La classe d’artròpodes més representada en l’estudi és la Insecta amb un total de 512
individus i l’ordre més representat és el Diplopoda amb un total de 207 individus. Per
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tan podem negar la hipòtesi (La classe d’artròpodes representativa és l’aràcnida i
l’ordre el pugó).
Segons els resultats obtinguts amb el mètode handsorting, el més eficaç per conèixer
la activitat de les parcel·les durant el dia i la nit, hem vist que les parcel·les amb més
activitat han estat les de fageda i concretament durant la nit és quan el nombre
d’individus augmenta. La parcel·la que més activitat té durant la nit és la F2c i també la
que té menys activitat de dia. Tal com s’ha explicat dins el treball aquesta parcel·la té
un camí turístic al costat, i és segurament per això que hi ha menys activitat durant la
nit, tot i això seria més lògic si parléssim de vertebrats ja que són espantadissos, i
possiblement és per el factor cansament que comporta aquest mètode que s’han
recollit menys individus de dia i més individus de nit perquè hi pot haver influenciat el
factor experiència a l’hora de emprar aquest mètode. Per tan podem verificar les
hipòtesis (Hi ha més activitat nocturna dels artròpodes) i (Els camins turístics influeixen
en l’activitat i la quantitat d’organismes de les parcel·les)
En els resultats hem obtingut més individus en l’horitzó A0 amb una gran diferència,
segurament degut a la llum (tamany del forat) del filtre emprat en el mètode Bearman,
i possiblement perquè només es varen classificar els macroartròpodes. Per tan podem
dir que hi ha més macroartròpodes en l’horitzó orgànic (A0) que en el mineral (A1).
Després d’haver analitzat els resultats veiem que la parcel·la on hi ha més quantitat
d’individus és la F1f, segurament perquè és la fageda més desenvolupada.
El mètode més adequat per a l’obtenció de macroartròpodes i sense gaire dedicació a
l’hora de usar-lo és el Pit-fall. Donant-nos un total de 627 individus, essent
aproximadament la meitat dels individus recol·lectats amb tots els mètodes.
Hi ha diferència d’ordres en relació a un sòl mediterrani, ja que a la Fageda d’en Jordà
hi ha un microclima atlàntic i les fagedes són estrictament boscos medioeuropeus i
atlàntics, és per això que podem veure com hi ha ordres que no estan representats en
els sòls mediterranis i els ordres que apareixen amb diferents percentatges.
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“El vianant creu simplement que camina sobre un sòl mineral i inert,
però en realitat es desplaça sobre una catifa biològica en evolució
perpètua.”
Yves Coiuneau
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4.1 VALORACIÓ DEL TREBALL
Després d’haver fet aquest treball m’agradaria dir que ha suposat molta dedicació al
llarg de l’estiu per poder preparar el material necessari per fer els mostrejos, mostrejar
i classificar les mostres i també per la escriptura de tota la teoria, part pràctica,
resultats i conclusions; però també abans de l’estiu per plantejar el treball buscar
informació i parlar amb experts.
Per tal de classificar totes les mostres fins al graó d’espècie disposava de poc temps,
essent molt complicat, ja que requereix experiència, conceptes necessaris per a
classificar i el material òptim. És per això que només s’ha arribat a ordre en tots els
individus exceptuant alguns que per les seves característiques s’han pogut determinar
fins el nivell d’espècie o família. Per tant només he classificat els macroartròpodes
perquè no disposava de material necessari i era molt complicat el procediment.
Així doncs, aquest treball es pot continuar acabant de classificar les espècies de les
mostres per tal de conèixer quines espècies tenim a la Fageda d’en Jordà i fer l’estudi
mitjançant les espècies trobades, per tal de conèixer la biodiversitat d’espècies
d’artròpodes que hi ha en els sòls de la Fageda d’en Jordà.
Les mostres es dipositaran al centre del Parc natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, Can Jordà.
He disfrutat molt aquest projecte i m’agradaria continuar-lo estudiant, veig que hi ha
moltes coses a estudiar i possibilitat de continuació.

112

113

“Faig”. Viquipèdia. http://ca.wikipedia.org/wiki/Faig 15/6/14
“La Fageda d’en Jordà”. Sortida amb nens. http://www.sortirambnens.com/aventura-enfamilia/per-terra/1368-la-fageda-den-jorda.html 4/7/14
GRIEVE. M. “Beech”. Botanical. https://www.botanical.com/botanical/mgmh/b/beech-27.html
10/7/14

FOLCH, R. et al., 1984. Vegetació. Història Natural dels Països Catalans, 7. Enciclopèdia
Catalana, S. A., Barcelona 357 pp. ISBN 84-85194-51-9
“Apèndixs (Artròpodes)”. Viquipèdia.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A8ndix_(artr%C3%B2podes) 20/7/14
JUAN ORELLANA;. “Apunteszoo”. Artrópodos.

http://apunteszoo.blogspot.com.es/2013_03_01_archive.html 1/3/12
BARRIENTOS, J. A. (ed.), 2004. Curso practico de entomología. Associació Española de
Entomología, Alicante, 947 pp. ISBN 84-490-2383-1

BLAS, M. et al., 1987. Artròpodes (II). Història Natural dels Països Catalans, 10.
Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 547 pp. ISBN 84-7739-000-2
ARMENGOL, J. et al., 1986. Artròpodes (I). Història Natural dels Països Catalans, 9.
Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 437 pp. ISBN 84-85194-84-5
Ciencias de la terra i del medi ambient 1 batxillerat santillana
“Volcán Croscat”. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Croscat 20/7/14
PALOU. O, PUIGERRATER. M. SÒLS DE LA GARROTXA: “Zona volcànica i la Vall de Bianya”.
Transcatalonia2009. http://www.iec.cat/noticea/butlleti6/pdf/transcatalonia2009guia.pdf
30/7/14
“pH del sól”. Viquipédia. http://ca.wikipedia.org/wiki/PH_del_s%C3%B2l 2/8/14
“Ecología”. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa 2/8/14
S. JEFFERY, C. GARDI, A. JONES, L. MONTANARELLA, L. MARMO, L. MIKO, K. RITZ, G. PERES, J.

RÖMBKE AND W. H. VAN DER PUTTEN (eds.), 2010. “European atlas of soil” European
atlas. Luxembourg by Imprimerie Centrale S. A. 2010. ISBN 978-92-79-15806-3
PUIGVERD I GURT. X. “Dades disponibles sobre el topònim La Fageda d’en Jordà” Olot.
TOSCA “la Fageda d’en Jordà. Dades bàsiques”. Olot.
ARASA. A. “El sól i l’agricultura a les terres de l’Ebre”. Tortosa.
IUSS, ISRIC, FAO “Base referencial mundial del recurso suelo”. Informes sobre recursos
mundiales de suelos.103 ISSN 1020-430X
114

RUIZ. A i SORO. M “Aplicación de datos lídar a los mapa de orientación en la Fageda
d’en Jordà” Barcelona.

115

116

Fig. 26 Classe Miriapoda, ordre Diplpopoda.

Fig. 27 Classe Arcahnida,ordre Aranea.
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Fig. 28 Classe Insecta, ordre Colembola.

Fig. 29 Classe Insecta, ordre Colembola.
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Fig. 30 Classe Insecta, ordre Coleoptera.

Fig. 3110 Classe Insecta, ordre Ortoptera.
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Fig. 11 Classe Insecta, ordre Himenoptera

Fig. 33 Classe Arachnida, ordre Aranea.
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Fig. 34Classe Arachnida, ordre Opiliones.

Fig. 35 Classe Miriapoda, ordre Diplpopoda.
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Fig. 36 Classe Miriapoda, ordre Qilopoda.

Fig. 12 Classe Miriapoda, ordre Diplpopoda.
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Fig. 13 Classe Insecta, ordre Ortoptera.

Fig. 39 Classe Arachnida, ordre Opiliones.
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Fig. 40 Classe Insecta, ordre Ortoptera.

Fig. 41 Classe Crustacea, ordre Isoptera.
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Fig. 42 Classe Insecta, ordre Lepidoptera.

Fig. 43 Classe Insecta, ordre Diptera.
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Fig. 44 Classe Insecta, ordre Diptera.

Fig. 45 Classe Insecta, ordre Microcorifia.
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Fig. 46 Classe Arachnida, ordre Opiliones.

Fig. 47 Classe Arcahnida,ordre Aranea.
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Fig. 48 Classe Arcahnida,ordre Aranea.

Fig. 49 Classe Arcahnida,ordre Aranea.
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Fig. 50 Classe Insecta, ordre Coleoptera.

Fig. 51 Classe Insecta, ordre Colembola.
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Fig. 52 Classe Insecta, ordre Diptera.

Fig. 53 Classe Miriapoda, ordre Diplpopoda.
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Fig. 54 Classe Insecta, ordre Ortoptera.

Fig. 55 Classe Crustacea, ordre Isoptera.
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Fig. 56 Classe Insecta, ordre Himenoptera

Fig. 57 Classe Insecta, ordre Ortoptera.
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Fig. 58 Classe Insecta, ordre Ortoptera.

Fig. 59 Classe Insecta, ordre Coleoptera.
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Fig. 60 Classe Arachnida, ordre Opiliones.

Fig. 61 Classe Insecta, ordre Diptera.

134

Fig. 62 Classe Arachnida, ordre Opiliones.

Fig. 63 Classe Insecta, ordre Microcorifia.
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Fig. 64 Classe Miriapoda, ordre Diplpopoda.

Fig. 65 Classe Arachnida, ordre Opiliones.
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Fig. 66 Classe Arcahnida,ordre Aranea.

Fig. 67 Classe Insecta, ordre Colembola.
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Fig. 68 Classe Insecta, ordre Coleoptera.

Fig. 69 Classe Arachnida, ordre Opiliones.
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Fig. 70 Classe Insecta, ordre Colembola.

Fig. 71 Classe Insecta, ordre Coleoptera.
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Fig. 72 Classe Insecta, ordre Colembola.

Fig. 73 Classe Arachnida, ordre Chilopoda.
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Fig. 74 Classe Insecta, ordre Diptera.

Fig. 75 Classe Insecta, ordre Diptera.
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Fig. 76 Classe Insecta, ordre Diptera.

Fig. 77 Classe Insecta, ordre Coleoptera.
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