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Fauna d’invertebrats del Montsec
Insectes 

• El Montsec. Particularitats de la Serra.

• Tipus d’invertebats que trobem al Montsec.

• Insectes i la seva importància.

• Grups d’Insectes que podem trobar al Montsec.

• Propostes de cara a la gestió i protecció d’aquest 
patrimoni.



La Serra del Montsec



Massís aïllat de la resta del pirineu



El Montsec



Cara Sud



Cara Nord



Cara Nord



Invertebrats del Montsec



Anèl·lids

Cuc de terra (Lombricus terrestris).



Mol·luscs

Cargol bover (Cryptomphalus aspersus).



Crustacis

Cranc de riu (Austropotamobius pallipes).



Miriàpodes

Cent peus (Scolopendra cingulata).



Aràcnids

Taràntula (Lycosa sp.) Depredadors.



Insectes

Escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis).



Grups més coneguts d’insectes



Importància dels insectes



Gràfic comparatiu

• Els insectes constitueixen més del 75% de la fauna coneguda.



Polinitzadors
Garanteixen la fecundació de moltes plantes i n’augmenta la producció.



Polinitzadors
Garanteixen la fecundació de moltes plantes i n’augmenta la producció.

Vanessa (Vanessa atalanta)



Consumidors
Sense els insectes, la proliferació de la vegetació seria molt superior.



Xilòfags
S’alimenten de fusta viva o morta, i participen en el procès de 

descomposició i regeneració del bosc



Copròfags
S’alimenten d’excrements, els enterren i contribueixen a fertilitzar el sol, 

incorporant-hi la matèria orgànica.



Necròfags
S’alimenten d’animals morts, fent-los desaparèixer del camp i incorporant 

la matèria orgànica en el sol.



Depredadors
Controlen les poblacions d’altres insectes.

Calosoma sycophanta. Depredador de la processionaria



Paràsits
S’alimenten dels fluids de plantes o bé d’altres insectes i animals, sense 

arribar a matar-los.



Parasitoids
Viuen a expenses d’altres insectes i arriben a matar-los.



Font d’aliment bàsic
Garanteixen l’aliment de moltes espècies de fauna protegida.



Insectes especialment interessants al Montsec



Odonats

Sympetrum fonscolombei. 
Hi ha espècies molt escasses i rares



Insectes de superfície

Gerris lacustris i Girínids.

Són indicadors de la qualitat de l’aigua



Buprèstids.

Escarabat daurat (Eurithyrea micans)



Cerambícids

Dorcadion sp.  
Cerambyx cerdo ;

Aromia moschata



Lucànids

Lucanus cervus. 



Lucànids

Pseudolucanus barbarossa



Dinàstids

Oryctes nasicornis



Larves de escarabeids.

Escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis).



Ortòpters

Somereta (Steropleurus perezi). Espècies primitives



Lepidòpters

Papallona de l’Arboç (Charaxes jasius)



Lepidòpters

Papallona del perer (Saturnia pyri)



Lepidòpters

Papallona Isabelina (Graellsia isabelae)



Fauna cavernícola
Opilions

Tenebriònids



Espècies depredadores
Controlen les poblacions d’altres insectes.

Calosoma sycophanta. Depredador de la processionaria



Controladors d’Àfids.

Chrysopa sp. (Controladors d’Àfids)



Insectes dels prats secs.

Sírfid (Chrysotoxum sp. Controladors d’Àfids)



Neuròpters

Libelloides coccajus. Utilitzats per al control de plagues.



Propostes per a una gestió sostenible

• Declaració d’una figura de protecció Parc Natural.

• Declaració d’espècies protegides ó augmentar la protecció d’altres.

• Activitats selvícoles:
Aclarir les masses forestals derivades de reforestacions , a fi de 
recuperar el bosc escleròfil autòcton d’alzina i roure.

• De retruc, es dificulta la propagació dels incendis forestals.

• Evitar a tota costa qualsevol mena d’abocament als petits rierols, com 
el Barranc del Bosc, per conservar-ne la fauna aquàtica d’alt valor.
Infiltracions de nitrats o clavegueram podrien causar la mort literal 
del barranc.

• Importantíssim: Fer activitats d’educació ambiental.



Propostes per a una gestió sostenible

• Adoptar mesures actives de suport a algunes espècies concretes, com 
ara:

• Creació de micro-reserves per a certes espècies d’insectes que siguin 
d’interès.

• Potenciar zones adevesades amb pastoreig extensiu per facilitar la 
reproducció de lepidòpters.

• Conservar les arbredes d’arbres molt vells, i els exemplars de roures i 
alzines grans. Conservar també els boscos de galeria, pollancredes al 
costat dels rius, etc.

• Instalació de punts d’alimentació de les larves d’insectes xilòfags, com 
el Lucanus cervus o bé Oryctes nasicornis i altres.



Punts d’alimentació per Lucanus, a Anglaterra.



Fi
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