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Abstract

New data on slugs (Gastropoda, Pulmonata) 

in Montseny Natural Park

New data on naked pulmonata and slugs have 

been obtained in recent years as the result of the 

study of 103 samples collected in 29 locations in 

different plant communities of Montseny Natural 

Park. The studied locations were selected, for the 

most part, in several enclaves within acidophilus 

beech forest situated in shady areas of the mas-

sif. New species within the Natural Park are cited, 

data on their ecological requirements are contrib-

uted and factors that in!uence the conservation 

of their populations are analysed. 
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Resumen

Nuevos datos sobre las babosas 

(Gastropoda, Pulmonata) del Parque Natural 

del Montseny

Se aportan nuevos datos sobre los pulmonados 

desnudos o babosas obtenidos durante los últi-

mos años fruto del estudio de 103 ejemplares re-

colectados en 29 localidades situadas en diferen-

tes comunidades vegetales del Parque Natural del 

Montseny. Las localidades estudiadas han sido se-

leccionadas, mayoritariamente, en varios enclaves 

dentro del dominio forestal del hayedo acidó�lo 

situado en las umbrías del macizo. Como resulta-

do se citan nuevas especies en el ámbito del Par-

que Natural, se aportan datos de sus requerimien-

tos ecológicos y se analizan algunos factores que 

in!uyen en la conservación de sus poblaciones.

Palabras clave
fauna del suelo, moluscos terrestres, gasterópo-

dos, babosas, limacos, áreas protegidas

 

Resum

S’aporten noves dades sobre els pulmonats nus 

o llimacs obtingudes durant els darrers anys fruit 

de l’estudi de 103 exemplars recol·lectats en 29 

localitats situades en diferents comunitats vege-

tals del Parc Natural del Montseny. Les estacions 

de mostreig han estat seleccionades, majoritària-

ment, en diferents enclavaments dins el domini 

forestal de la fageda acidò�la situada als ambients 

més obacs del massís. Com a resultat, se citen 

noves espècies en l’àmbit del Parc Natural, s’apor-

ten dades dels seus requeriments ecològics i 

s’analitzen alguns factors que in!ueixen en la con-

servació de les seves poblacions.

Paraules clau
fauna del sòl, mol·luscs terrestres, gasteròpodes, 

bavoses, llimacs, àrees protegides 
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(TORRE et al., 2009; GUILLÉN i CORBELLA, 2007). 
També destaca pel seu interès biogeogrà�c el 
clausílid Macrogastra rolphii, citat per primera 
vegada al Montseny per ALTIMIRA (1965).

En canvi, els coneixements sobre pulmonats 
nus o llimacs al Parc Natural del Montseny són 
escassos, probablement per la di�cultat d’iden-
ti�car-los. Aquesta escassa informació puntual 
la trobem de manera molt dispersa en diferents 
publicacions: BOFILL et al. (1921), ALTENA (1969, 
1971), BECH i FERNÁNDEZ (1984), GARRIDO (1995) i 
BORREDÀ (1996, 1998). A més, caldria con�rmar 
algunes de les espècies enumerades en les pu-
blicacions més antigues, ja que es van identi�car 
per la seva aparença externa. Així mateix, en els 
darrers anys s’han descrit nous tàxons que po-
drien haver provocat confusions anteriorment.

Emmarcat dins el projecte d’estudi Caracte-
rització faunística i biogeogrà�ca dels pulmonats 
nus del Parc Natural del Montseny, en aquesta 
comunicació es mostren els primers resultats 
faunístics i es comenten alguns aspectes de les 
preferències ecològiques d’aquests gasteròpo-
des. Aquests coneixements poden ser bene�-
ciosos perquè permeten conèixer les espècies 
dominants als diferents hàbitats, fet que pot aju-
dar a comprendre els ecosistemes del massís. 

Metodologia

S’han prospectat 29 estacions de mostreig si-
tuades en diferents hàbitats del Parc Natural del 
Montseny (taula 1). La majoria d’aquestes locali-
tats han estat seleccionades en enclavaments 
dins el domini forestal de les fagedes acidò�les 
situades als ambients més obacs del massís. 
Únicament en 20 localitats la captura de pulmo-
nats nus ha estat positiva. La superfície estu dia-
da a cada lloc ha estat de 15 × 15 m. Per tal d’es-
tandarditzar l’esforç, s’han dedicat 60 minuts de 
temps efectiu a la cerca visual en el cas d’un sol 
recol·lector i 30 minuts en el cas de dos recol-
lectors. S’ha cercat en microhàbitats, com ara 
sota les pedres i els troncs, l’humus i la virosta 
i també en indrets propers a petits corrents d’ai-
gua i altres raconades humides. De manera 
complementària, de cada estació de mostreig 
s’ha recollit una mostra d’humus/virosta o de 
terra, col·lectada a diferents punts a l’atzar dins 
la parcel·la d’estudi, d’un volum total de 25 × 25 
× 15 cm, que en alguns casos ha permès loca-
litzar llimacs de mida petita (SOUTH, 1964). A cada 
una de les estacions de mostreig inspecciona-

Introducció

El Parc Natural del Montseny (Serralada Preli-
toral Catalana, nord-est de la península Ibèrica), 
declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO 
el 1978, és un enclavament de gran interès per 
la biodiversitat que ofereixen els seus sistemes 
naturals. En els estudis recopilatoris en què es 
cataloga el patrimoni biològic del Montseny, 
TERRADES i MIRALLES (1986) i BARRIENTOS (1995), 
així com en els treballs ecològics concretats a 
les fagedes del massís (TERRADES, 1984), es tro-
ben a faltar dades sobre la diversitat de mol-
luscs terrestres i aquàtics. 

El Montseny és un espai natural eminentment 
forestal, on s’ha practicat una intensa explota-
ció forestal. Aquesta explotació es va centrar so-
bretot en l’activitat del carboneig en la primera 
meitat del segle XX, fet pel qual els boscos del 
massís són força joves en general. Malgrat tot, 
s’hi poden trobar indrets amb boscos singulars 
que tendeixen a boscos madurs. Aquests bos-
cos, amb la gestió correcta promoguda pel pro-
grama Selvans (programa de protecció i conser-
vació dels boscos vells i singulars), esdevindran 
en un futur hàbitats d’alt interès ecològic amb 
una elevada diversitat faunística.

Als ambients forestals, la fauna del sòl abas-
ta una gran part dels grups taxonòmics d’orga-
nismes terrestres (COLEMAN et al., 2004; JONSON, 
2009). Aquests organismes són considerats de 
gran transcendència en els processos ecolò-
gics, i s’han de tenir en compte per al desenvo-
lupament de la biologia de la conservació als 
espais naturals protegits (DECAËNS et al., 2006). 
Els factors ambientals relacionats amb el grau 
de maduresa del bosc són un camp d’estudi in-
teressant per relacionar-los amb la riquesa del 
poblament de pulmonats nus i altres mol·luscs 
terrestres (BROS et al., 2010). Així doncs, la re-
cerca faunística dins el camp de la malacologia, 
concretada en els pulmonats nus o llimacs, és 
un coneixement valuós per comprendre el medi 
natural (SOUTH, 1992). Alhora, aquests inverte-
brats no artròpodes poden ser elements clau 
dins un sistema de seguiment ecològic en el 
marc de les àrees naturals protegides (MOSS i 
HERMANUTZ, 2010; VARDINOYANNIS et al., 2012).

La importància de la fauna de mol·luscs ter-
restres del massís del Montseny es deu al fet que 
alguns gasteròpodes testacis són endemismes 
o espècies relictes de gran interès conservacio-
nista, com és el cas de Montserratina martorelli, 
Montserratina bofilliana i Norelona pyrenaica 
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Taula 1. Coordenades UTM i topònim de referència de les localitats estudiades

Loc. Topònim UTM_X UTM_Y

1 Sot de Penyacans 454849 4622979

2 Torrent de Passavets 454138 4625357

3 Riera de Riells 460322 4624864

4 Can Torrent 459143 4627233

5 Pantà de Santa Fe 456157 4624501

6 Coll de Te 456253 4626970

7 Torrent dels Vimeners 456791 4626093

8 L’Olivar 459472 4632692

9 Puig Cornador 446729 4633800

10 Fontmartina 453063 4623689

11 Camp Saliguera 451628 4627492

12 Can Casades 455303 4625006

13 L’avet blau 455287 4625140

14 Coll del Vent 454559 4624220

15 Pla Padrés 454383 4624592

16 Pla Padrés 454375 4624662

17 Collet del Vent 454351 4624339

18 Santa Magdalena 453231 4619548

19 El Folló 439469 4621354

20 Bellver 442031 4622401

21 Tagamanent 440093 4622319

22 Sot de Rocs Cremats 453957 4625271

23 Sot de l’avetada 454037 4625211

24 Pla Rosell 441992 4633394

25 Sant Marçal 451928 4628302

26 Turó dels Ginebrons 452870 4628354

27 Font de les Delícies 449972 4633536

28 Casa Mariona 453454 4620013

29 Sant Segimon 446528 4630466
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Es tracta d’un llimac d’àmplia distribució pel Pa-

leàrtic occidental. Únicament ha estat identi�-
cat en una localitat, en un bosc de roures sota 
troncs morts. 

Deroceras (Deroceras) altimirai Van Regteren 

Altena, 1969 

Citacions anteriors: Altena, 1969; Garrido, 1995; 
Borredà, 1996. 
Localitats: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22 i 28.
Es tracta d’un endemisme del nord-est ibèric, 
molt abundant a la serralada Litoral i Prelitoral 
catalanes i més escàs als Pirineus. Aquesta 
espècie va ser descrita amb exemplars recol-
lectats al Montseny (ALTENA, 1969). Segons el 
resultat d’aquest treball, ocupa una gran diver-
sitat d’hàbitats, però selecciona preferentment 
ambients humanitzats i tota mena d’ambients 
forestals; se sol localitzar sota troncs morts i 
pedres. 

Deroceras (Deroceras) laeve (O. F. Müller, 1774) 

Localitats: 3, 4, 6, 10, 22 i 27.
És una espècie de distribució holàrtica que avui 
en dia podem trobar arreu del món. Segons els 
resultats del treball, prefereix els microhàbitats 
molt humits, sovint propers als incipients cur-
sos d’aigua, i les fonts que hi ha enmig de les 
zones forestals del massís, on és localment 
abundant.

Deroceras (Deroceras) reticulatum 

(O. F. Müller, 1774) 

Localitat: 18.
Aquesta espècie té una distribució holàrtica, 
associada sovint als ambients antropò�ls. Mal-
grat que l’hem trobat tan sols en una localitat, 
probablement és present en llocs humanitzats 
del Montseny i de les planes que l’envolten. 

des, s’han anotat el nombre d’individus i els mi-
crohàbitats de recol·lecció. A tots els exemplars 
recol·lectats, se’ls ha provocat la mort per anò-
xia, prèvia anestèsia mitjançant cristalls de 
mentol. Posteriorment, han estat introduïts en 
recipients amb alcohol de 70º, convenientment 
etiquetats per al seu estudi posterior. A l’hora 
d’identi�car les mostres, en total 103 exem-
plars, se n’ha estudiat l’anatomia externa i inter-
na al laboratori, amb l’ajut de diferents treballs 
(BORREDÀ, 1996; CASTILLEJO, 1998). En alguns ca-
sos, la mostra no s’ha identi�cat a nivell d’espè-
cie perquè es tractava d’individus juvenils.

Resultats 

Inventari d’espècies localitzades

Família Milacidae ElliS, 1926

Milax nigricans (Schultz in Philippi, 1836) 

Localitats: 18 i 28.
Es distribueix per bona part de l’Europa occiden-
tal, principalment per la Mediterrània. Com altres 
tàxons del gènere Milax, ocupa ambients huma-
nitzats, principalment indrets cultivats.

Família Limacidae Lamarck, 1801

Limacus flavus (Linnaeus, 1758) 

Localitat: 19.
Aquesta espècie té una àmplia distribució pel 
Paleàrtic occidental. És abundant a la majoria 
d’ambients antropò�ls, majoritàriament en en-
jardinaments, on pot ser localment abundant.

Lehmannia valentiana (A. Férussac, 1822) 

(figura 1)

Localitat: 28.
Aquesta espècie es distribueix pel Paleàrtic oc-
cidental i és comuna al llevant Ibèric. És un lli-
mac molt generalitzat a Catalunya en enjardina-
ments i altres medis humanitzats.

Família Agriolimacidae H. Wagner, 1935

Deroceras (Deroceras) agreste (Linnaeus, 1758) 

Citacions anteriors: BOFILL et al., 1921; Bech i 
FERNÁNDEZ, 1984) 
Localitat: 11. Figura 1. Lehmannia valentiana.
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ment la Catalunya Vella. Presenta diferents co-
loracions. S’ha localitzat sota troncs i pedres, 
en llocs humits de boscos de ribera i fagedes.

Discussió i conclusions

Aquest treball permet tenir una primera visió de 
conjunt de la fauna de pulmonats nus del Parc 
Natural del Montseny. Segons el resultat del tre-
ball de camp realitzat, la comunitat de llimacs del 
Montseny està formada per nou espècies i dues 

més citades en la bibliogra�a. Aquesta riquesa 

de tàxons és conseqüència d’una pluviometria 

elevada, un substrat geològic adequat i la varia-

ció altitudinal que permet que s’assenti, al Mont-

seny, una gran diversitat de comunitats vegetals 

que condicionen el poblament de pulmonats 

nus. Tanmateix, hi trobem a faltar altres espècies 

citades en comarques veïnes, que probablement 

es podrien trobar si se n’intensi�qués la recerca 

i s’estudiessin més localitats. Així mateix, la me-

todologia emprada no és la més adient per loca-

litzar espècies, com, per exemple, el gènere Tes-

tacella, de costums subterranis i/o nocturns. 

D’aquest gènere, BOFILL et al. (1921), BECH i FER-

NÁNDEZ (1984) i BORREDÀ (1996) han citat al Mont-

seny Testacella haliotidea Draparnaud, 1801. Un 

altre llimac no retrobat a les localitats estudiades 

ha estat Lehmannia marginata (Müller, 1774), ci-

tat per GARRIDO (1995). 

Les dades expressades en aquest estudi 

són, doncs, interessants perquè no havia estat 

citada amb anterioritat al massís la presència 

de Deroceras laeve, Deroceras reticulatum, 

Lehmannia valentiana, Limacus flavus i Milax 

nigricans. 

Podem concloure que els llimacs ocupen tot 

l’ampli ventall d’ambients ecològics del Mont-

seny, però la majoria habiten preferentment als 

ambients higrò�ls enmig del bosc i als paratges 

humanitzats, cultius hortícoles o zones enjardi-

nades, indrets on es donen les condicions am-

bientals per acollir més espècies. Aquest estu-

di revela també, de manera preliminar, que les 

espècies que con�guren la comunitat de pul-

monats nus dins el domini forestal de la fageda 

acidò�la del Montseny –comunitat vegetal on 

més s’han centrat els esforços de recerca– són 

Arion intermedius, Arion vulgaris, Deroceras al-

timirai i Deroceras laeve. Així mateix, segons els 

resultats de totes les localitats estudiades, els 

tàxons que estan més ben representats quant 

al nombre d’individus són Deroceras altimirai, 

Família Arionidae J. E. Gray, 1840

Arion (Arion) vulgaris Moquin-Tandon, 1855 

(figura 2)

Citacions anteriors: Altena, 1971; Borredà, 1996; 

Borredà, 1998. 

Localitats: 5, 7 i 29. A les localitats 2 i 13, exem-

plars juvenils que probablement també siguin 

d’aquesta espècie.

Antigament, s’anomenava les poblacions d’aquest 

tàxon a Catalunya Arion lusitanicus Mabille, 

1868. Mitjançant un estudi anatòmic, CASTILLEJO 

(1997) demostrà que els individus procedents de 

les localitats de Portugal, on va ser descrita 

aquesta espècie, presenten una morfologia in-

terna diferent dels procedents d’altres localitats 

d’Europa. Es tracta, doncs, d’una altra espècie. 

FALKNER et al. (2002) proposen que els llimacs 

d’aquesta espècie de distribució europea puguin 

anomenar-se Arion vulgaris Moquin-Tandon, 

1855. Posteriorment, molts altres autors han 

adoptat aquest nom per referir-s’hi. 

Arion vulgaris és un llimac de distribució eu-

ropea occidental i central, de mida gran i de co-

loració variable, especialment en les formes ju-

venils, fet que ha provocat moltes confusions 

en la literatura malacològica (CASTILLEJO, 1990; 

BORREDÀ, 1998; WIESE, 1999). Les citacions de 

Arion ater i de Arion rufus al Montseny (BOFILL 

et al., 1921; BECH i FERNÁNDEZ, 1984) es referei-

xen, suposadament, a aquesta espècie. A les 

tres localitats on ha estat identi�cat, ocupa am-

bients amb molt humus, fullaraca i troncs morts 

en fagedes i altres caducifolis.

Arion (Kobeltia) intermedius Normand, 1852 

Citació anterior: BORREDÀ, 1996.

Localitats: 3, 12, 16 i 22. 

Aquesta bavosa de distribució europea poc ci-

tada a Catalunya sembla que ocupa preferent-

Figura 2. Arion vulgaris.
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cions amb l’estructura i la gestió de l’hàbitat, cal 

continuar amb el treball de camp i ampliar la me-

todologia de recerca. Sens dubte, aquestes da-

des faunístiques i ecològiques repercutiran en un 
millor coneixement del medi a l’espai natural.
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