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PRESENTACIÓ

El […] Delta del Llobregat [és] una zona molt humanitzada, amb algunes àrees 
naturals residuals, per bé que importants, i amb usos urbans, agrícoles, industrials, 
comercials, viaris, etc., i per a la qual és ja previst un important Pla d’Infraestructu-
res del Delta del Llobregat. Aquest implica, entre altres coses, la desviació del riu, 
l’ampliació del port de Barcelona i, eventualment, de l’aeroport, la creació d’una 
gran àrea de distribució de mercaderies cap a l’interior, cap a Espanya, Europa i el 
Magrib, altres actuacions urbanístiques i la recuperació d’alguns espais naturals, 
com a compensació dels que es perdran indefectiblement.

En general, hom argumenta a favor del Pla d’Infraestructures indicant que és 
necessari […] i hom assegura que els impactes ambientals generats pel mateix seran 
nuls o fàcilment corregibles, o bé es passen per alt […], o bé s’assenyalen els avan-
tatges […], o que la situació actual ja és molt degradada (per exemple, del tram final 
del riu, les platges o els fons marins).

J. D. Ros, La natura marradeja (2001).

A Catalunya és antiga la tradició natura-
lista, en especial la d’afeccionats: no debades 
l’excursionisme científic fou un fenomen 
ben nostre, ja des del començament del se-
gle xix, amb importants precedents previs, 
com el dels Salvador (vegeu, per exemple, 
Camarasa i Català, 2007). Avui queda sorto-
sament lluny aquella època en què l’estudi de 
la natura, dels organismes, de la geologia, el 
feien gairebé només exclusivament aquests 
afeccionats com a lleure de dedicacions pro-
fessionals ben diverses, perquè a la universi-
tat i als museus escassejaven els zoòlegs, els 
botànics o els geòlegs. Ara hom pot ignorar 
perfectament la filiació dels especialistes en 

fongs, hemípters, mol·luscs, papallones, gra-
mínies, ocells, etc., perquè, siguin professio-
nals de la investigació o afeccionats a la natu-
ra, allò que ens interessa és la bondat de la 
seva recerca, publicada en les millors revistes 
científiques o en monografies específiques.

La Institució Catalana d’Història Natural 
és, des de fa més d’un segle, una entitat cien-
tífica que aplega socis de procedència i for-
mació ben diversa, units pel seu interès per la 
natura (Camarasa, 2000). Sota l’empara de 
l’Institut d’Estudis Catalans, del qual és una 
societat filial, estudia l’entorn natural de tots 
els Països Catalans i en publica els resultats 
en el seu Butlletí i en les «Memòries» (l’edi-
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ció dels quals vaig tenir l’honor de coordinar 
durant tres lustres). Aquestes darreres han 
publicat faunes (com la de mol·luscs terres-
tres del Principat) i flores (com la de Cabre-
ra), però gairebé s’han especialitzat en la pu-
blicació d’estudis relativament complets dels 
sistemes naturals d’àrees del territori remar-
cables pel seu interès i que, per raons diver-
ses, no havien estat estudiades en el seu con-
junt.

Això és especialment remarcable, perquè 
les monografies sobre grups concrets de la 
fauna o la flora, així com del regne mineral, 
d’una part de la geografia del Principat, que 
és ben geodivers i biodivers, amb indepen-
dència de l’interès científic que tenen, ens 
mostren una part, només, de la riquesa natu-
ralista total de la zona considerada. En canvi, 
els estudis de conjunt, que abasten (en la me-
sura que és possible) un ventall més ampli de 
grups sistemàtics, de comunitats biòtiques, 
de paisatges naturals o humanitzats, són una 
aportació coral al coneixement d’ecosistemes 
que se’ns apareixen complexos i diversos, i que 
la nostra aproximació sectorial disseca artifi-
cialment des del punt de vista taxonòmic.

La ICHN té tradició en la publicació d’a-
questes monografies: sobre el delta de l’Ebre 
(Folch, 1977), els aiguamolls de l’Empordà 
(Gosàlbez et al., 1994 ), la vall d’Alinyà (Ger-
main, 2004), les planes de Son (Germain, 
2007), les illes Medes (Ros et al., 1984, publi-
cada dins una col·lecció de l’IEC). Ara li ha 
tocat al delta del Llobregat, un entorn no 
menys interessant que els esmentats i força 
més amenaçat que la majoria, per la pressió 
antròpica que pateix, ella mateixa també for-
ça diversa. Per aquesta mateixa proximitat a 
la gran ciutat, el delta del Llobregat ha estat 
estudiat — sectorialment, com s’esmentava 
més amunt— des de fa temps. Però la des-
trucció, modificació i banalització d’alguns 
dels seus poblaments i hàbitats, la seva trans-
formació per l’agricultura, la urbanització, 
les infraestructures, la contaminació, etc., 
l’ha fet un indret amb una immerescuda 
fama de poc interessant des del punt de vista 
naturalista.

La monografia sobre els sistemes naturals 
del delta del Llobregat que el lector té ara en-
tre les mans desmenteix categòricament 
aquest penjament. La recopilació d’estudis 
previs, l’elaboració de recerques noves, la 
mirada als naturalistes que en el passat hi 
han treballat, la síntesi de problemes am-
bientals (que, lamentablement, segueixen 
sent en bona mesura els que ja es denuncia-
ven en el Llibre blanc (Folch, 1976), als quals 
cal afegir en el plat negatiu de la balança el 
Pla Delta i en el positiu l’establiment d’àrees 
protegides), la cartografia ambiental, el con-
junt, finalment, de tot el volum, és una va-
luosa aportació al coneixement naturalístic 
d’aquest indret de la geografia catalana que, 
des d’ara mateix, està a disposició dels espe-
cialistes i, també, d’un públic general que po-
drà interpretar molt millor l’entorn natural 
d’aquest delta que, encaixonat entre la mar i 
l’àrea metropolitana barcelonina, conserva 
encara valors naturals molt destacables.

No puc fer altra cosa que felicitar els au-
tors, els promotors i la Institució pel resultat, 
i animar-los a seguir estudiant els sistemes 
naturals del nostre país.

Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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ABREVIACIONS

º grau
% percentatge
abr. abril
ACA Agència Catalana de l’Aigua
ACOM Associació Catalana d’Observadors Meteorològics
ACUAMED Aguas de las Cuencas Mediterráneas
ADIF Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
AENA Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
AGAUR Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
ago. agost
AIA avaluació d’impacte ambiental
AICA àrea important per a la conservació de les aus
ANEM Agrupació Naturalista dels Ecosistemes Mediterranis
AVE alta velocitat espanyola
BABVE Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Bib. bibliografia
BIOCAT Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
BMS Butterfly Monitoring Scheme
BP before present
ºC grau Celsius
CBMS Catalan Butterfly Monitoring Scheme
CCO Centre Català d’Ornitologia
CDB Conveni sobre la Diversitat Biològica
CDI complex detrític inferior
CDS complex detrític superior
CEE Comunitat Econòmica Europea
CEMM Confederació Europea de Micologia Mediterrània
CISEN Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora
CL concentració letal
cl. classe
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cm centímetre
CNAE Catàleg nacional d’espècies amenaçades
coll. collectio
col·l. col·lecció
com. pers. comunicació personal
coord. coordinador
CORINE Coordinació de la Informació sobre Medi Ambient (programa)
COS cosmopolita (corologia)
CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CRIVIB Centre de Recerca en Infeccions Víriques, Illes Balears
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CT BETA Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i 

Alimentària
CUADLL Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
des. desembre
det. determinavit
dir. director
div. divisió
DMA Directiva Marc de l’Aigua
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DSU descàrrega del sistema unitari
E est
EAS euroasiàtica (corologia)
EBV espai blau-verd
ECELS estat de conservació d’ecosistemes lenítics soms
ed. editor
EDAR estació depuradora d’aigües residuals
EQAT exúvies de quironòmids en aigües de transició
ERA estació regeneradora d’aigua
et al. et alii (i d’altres)
ETAP estació de tractament d’aigua potable
etc. etcètera
EUR europea (corologia)
ex. exemplar
f. família
feb. febrer
FEM Freshwater Ecology and Management
fig. figura
fíl. fílum
GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas
gen. gener
GEOC Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya
ha hectàrea
hm hectòmetre
HOL holàrtica (corologia)
IBA Important Bird Area
ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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ICHN Institució Catalana d’Història Natural
ICO Institut Català d’Ornitologia
ICT índex de connectivitat terrestre
Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
IGN Instituto Geográfico Nacional
INQUA International Union for Quaternary Science
io infraordre
IPCC Interngovernmental Panel on Climate Change
IRBio Institut de Recerca de la Biodiversitat
IUCN International Union for Conservation of Nature
IZHC Inventari de Zones Humides de Catalunya
jul. juliol
km quilòmetre
l / L litre
leg. legitor
LIC lloc d’importància comunitària
loc. localitat
m metre
MARM Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
MAS mediterraneoasiàtica (corologia)
MCNB Museu de Ciències Naturals de Barcelona
MCSC Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
mg mil·ligram
mm mil·límetre
MMAMB Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
MOP Ministeri d’Obres Públiques
msmn metres sobre el nivell del mar
µS microsiemens
MZB Museu de Zoologia de Barcelona
N nord
NE nord-est
novembre nov.
núm. número
NW nord-oest
o. ordre
obs. observació
oct. octubre
p. pàgina
p. ex. per exemple
PAL paleàrtica (corologia)
PDUSC Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner
PEF planificació de l’espai fluvial
PEIN Pla d’Espais d’Interès Natural
PEMB Pla Estratègic Municipal de Barcelona
pers. personal
PGM Pla General Metropolità
PICMA Pla Integral de Control del Medi Aquàtic
ppm parts per milió
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PTMB Pla Territorial Metropolità de Barcelona
PTSCEC Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya
QAELS qualitat de l’aigua d’ecosistemes lenítics soms
RN reserva natural
s segon
SCL Societat Catalana de Lepidopterologia
SCM Societat Catalana de Micologia
SCO subcosmopolita (corologia)
sdiv. subdivisió
SE sud-est
SECEM Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos
SECEMU Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos
set. setembre
sf. subfamília
SIG sistema d’informació geogràfica
SIGMA Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine
so. subordre
SOCC Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya
sp. espècie
spf. superfamília
ssp. subespècie
STR subtropical (corologia)
subass. subassociació
SW sud-oest
t. tribu
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
UB Universitat de Barcelona
UICN Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
UPC Universitat Politècnica de Catalunya
UTM projecció transversal de Mercator universal
UTR-C unitat territorial de regulació del sòl costaner
UTR-CE unitat territorial de regulació del sòl costaner especial
v. / vol. volum
var. varietat
W watt
ZAL zona d’activitat logística
ZEC zona especial de conservació
ZEPA zona d’especial protecció per a les aus
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En va a mon dolç país en ales jo em transport,
e veig del Llobregat la platja serpentina,

que, fora de cantar en llengua llemosina,
no em queda més plaer, no tinc altre conhort.

Bonaventura Carles Aribau, La Pàtria.

El delta del Llobregat és un dels territoris 
més fascinants de la geografia catalana. Mal-
grat la seva proximitat a la ciutat de Barcelo-
na, ha estat un lloc remot i desconegut fins 
ben recentment a causa de les seves dures 
condicions de vida — que mantenien una 
baixíssima densitat de població— i de la 
manca d’infraestructures de comunicació 
— que el feien pràcticament inaccessible du-
rant bona part de l’any. Com totes les zones 
humides, però, el delta del Llobregat ha estat 
un brollador de vida, com ho prova el fet 
que els seus abundosos recursos naturals 
(sal, pastures, canyís, fusta, pinyons, caça, 
pesca, etc.) han estat explotats intensament 
pels seus habitants i pels dels pobles limí-
trofs des de temps immemorials. Així, els 
humans han mantingut una relació ambiva-
lent amb el Delta, proveïdor de riqueses, 
però alhora responsable de moltes de les se-
ves desgràcies, que sovint arribaven en for-
ma de temporals, inundacions o episodis de 
malària.

Aquest territori remot, abundós de vida i 
alhora perillós, ha fascinat també la comuni-

tat naturalista, que s’hi ha atansat reiterada-
ment, tot i que mai d’una manera prou siste-
màtica, fins gairebé l’acabament del segle xx. 
Per aquest motiu, el delta del Llobregat ha 
estat un dels territoris menys coneguts des 
del punt de vista naturalista, i no ha disposat 
mai d’una relació exhaustiva dels seus valors 
naturals i del seu estat de conservació, tot i 
ser la tercera zona humida litoral de Catalu-
nya. Cal tenir present que fa gairebé quaran-
ta anys que la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN) publicà el llibre Els sistemes 
naturals del delta de l’Ebre (1977) i més de 
vint que publicà Els sistemes naturals dels ai-
guamolls de l’Empordà (1994).

Amb aquesta obra que presentem, la 
ICHN pretén esmenar aquesta mancança i 
completar també la trilogia de la sèrie «Tre-
balls de la Institució Catalana d’Història Na-
tural» dedicada als sistemes naturals de les 
principals zones humides litorals de Catalu-
nya. La seva realització arriba, a més, en un 
moment oportú, tot esperant que no sigui 
massa tard, amb un delta en procés d’urba-
nització i de colonització per les infraestruc-
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tures de transport (port, aeroport, xarxes 
viàries i ferroviàries diverses) i objecte de 
forts interessos especulatius que el cobegen 
com a àrea residencial, industrial, turística i 
d’activitats logístiques de primer ordre. Per 
tant, amb aquesta obra, la ICHN recupera la 
seva vocació de servir a la catalogació, la di-
vulgació i la conservació d’espais emblemà-
tics amenaçats, tal com va fer amb els dos 
volums abans esmentats, però també amb el 
seu treball de referència Natura, ús o abús? 
(1976). I ho fa, com sempre ha fet, reunint 
l’activitat de naturalistes molt diversos, al-
guns propis de l’àmbit acadèmic, altres de 
l’àmbit professional i, molts, afeccionats i 
prou. Tots ells, i són més de cinquanta, han 
participat d’una manera altruista en la realit-
zació de l’obra. Els redactors dels primers vo-
lums de la sèrie «Treballs de la Institució Ca-
talana d’Història Natural» poc es devien 
pensar que gairebé quaranta anys més tard 
encara seria necessari que una entitat com la 
ICHN hagués de continuar promovent l’es-
tudi de determinats espais naturals a partir 
del treball desinteressat dels experts que hi 
participen, cosa impensable en molts altres 
col·lectius professionals.

Així doncs, aquesta obra reivindica una 
manera de fer que pot esdevenir cabdal, si no 
l’única possible, per a la catalogació de la in-
formació sobre els nostres sistemes naturals. 
Perquè, de fet, seguim sense disposar de cap 
programa d’obtenció sistemàtica de dades 
dels diferents components del medi natural a 
Catalunya. En uns temps dominats per la ti-
rania de l’Science Citation Index, constatem 
que encara hi ha espai per a una recerca lo-
cal, participativa i sense ànim de lucre, amb 
poca o gens transcendència en els currí-
culums dels investigadors participants i feta 
en la llengua del país. I és per aquest motiu 
que s’ha d’agrair especialment la feina desin-
teressada dels experts que han col·laborat en 
els diversos capítols d’aquesta publicació. 
Cal també destacar la implicació de l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat, que contribuí ac-
tivament en la posada en marxa dels treballs 
inicials, i sobretot de l’Institut d’Estudis Ca-

talans, que ha donat el seu suport a l’obra a 
través d’un projecte de recerca específic de la 
Secretaria Científica i de la Secció de Cièn-
cies Biològiques.

L’obra que teniu a les mans, com el Delta 
mateix, és el resultat d’un conjunt de proces-
sos d’al·luvió. Els diversos capítols mantenen 
una estructura bàsica relativament semblant, 
tot deixant llibertat als autors per a modifi-
car-la en funció de les seves necessitats o, per 
què no dir-ho, dels seus interessos. S’ha fet 
un esforç especial per ser sintètics, organit-
zant les llistes d’organismes en annexos i 
confeccionant un catàleg de biodiversitat es-
pecífic que acompanya l’obra. També s’ha 
posat èmfasi en els aspectes de conservació i 
en el tractament cartogràfic de la informa-
ció, tal com creiem que toca en els temps ac-
tuals.

Hi podem reconèixer quatre capítols ini-
cials dedicats a la presentació del context ge-
neral del Delta, actual i històric, i al funcio-
nament dels seus sistemes naturals. Els 
segueixen setze capítols dedicats a diversos 
grups d’organismes, amb una certa sistemà-
tica, però amb un èmfasi en els grups més 
nombrosos o desconeguts, com és el cas dels 
invertebrats. Això ha permès reunir un catà-
leg d’espècies molt nombrós, de gairebé 
4.600 tàxons. En aquests capítols es resumei-
xen les dades relatives a la riquesa i la com-
posició de cada grup i al seu estat de conser-
vació, amb aproximacions metodològiques 
molt diverses, i es destaquen, en forma de 
quadres o apartats curts, alguns dels ele-
ments que, a criteri dels autors, ho mereixen. 
L’obra continua amb un parell de treballs 
destinats a avaluar les diverses iniciatives de 
conservació i els reptes actuals i futurs als 
quals s’enfronta aquest territori. I acaba amb 
un tribut als nostres predecessors: aquells 
naturalistes que, d’una manera molt més 
precària que nosaltres, van ser els primers a 
treure el cap pel Delta i a catalogar-ne la bio-
diversitat. En són alguns exemples Jaume Al-
mera, Oriol de Bolòs, Ramon Margalef o els 
germans Salvador i Josep Maluquer, entre 
tants d’altres.
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Tots els qui hem participat en aquesta 
obra esperem, per sobre de tot, que sigui un 
treball útil i que el nostre esforç serveixi per a 
contribuir a la conservació a llarg termini 
d’aquest territori. I amb aquesta tasca volem 
retre homenatge a Maria Rieradevall Sant 
(1960-2015), ecòloga coautora de dos dels 

treballs que s’hi recullen i recentment tras-
passada. Que sigui en reconeixement teu, 
Maria.

Josep Germain
Joan Pino

Delta del Llobregat, abril de 2016
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1. EL CONTEXT DELTAIC:  
SITUACIÓ, ORIGEN GEOLÒGIC  

I HISTÒRIA DEL POBLAMENT HUMÀ

Pau Esteban,1 Susana Laredo,1 Joan Pino2 i Andrés Valverde Martínez

1. Departament de Medi Ambient. Ajuntament del Prat de Llobregat. 
2. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i Departament de Biologia Animal, Biologia 
Vegetal i Ecologia (BABVE). Universitat Autònoma de Barcelona. 
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1.1. INTRODUCCIÓ

El Llobregat és un riu mediterrani de poc 
cabal, amb aportacions anuals al mar de 
270 a 1.347,5 hm3 (1912-1971), un marcat 
estiatge, fortes crescudes i una gran irregu-
laritat (Marquès, 1984). Neix als contra-
forts meridionals de la serra del Moixeró, a 
1.280 metres d’altitud al terme de Castellar 
de n’Hug (Berguedà), i drena una conca de 
gairebé 5.045 km2. La plana dèltica resul-
tant de l’acció del riu, l’anomenat delta del 
Llobregat, s’estén per 95,5 km2 de la costa 
central catalana, al sud-oest de la ciutat de 
Barcelona (figura 1). Aquest delta és deli-
mitat pel massís de Garraf-Ordal (límit 
NW), el turó de Montjuïc (E) i la serra de 
Collserola (N), amb una línia de costa d’uns 
23 km (15 km a l’hemidelta sud i 8 km al 
nord).

De territori hostil i despoblat a nus de 
comunicacions metropolità, el cas del delta 

del Llobregat (figura 1) mereix una anàlisi 
detallada. La seva complexitat actual és el re-
sultat de les moltes fases de transformació 
per les quals ha passat aquest petit territori i 
del pòsit que totes hi han deixat. La seva 
evolució física tampoc no es pot entendre 
sense tenir en compte l’acció humana, ja 
que, de fet, és impossible trobar cap indret al 
Delta on la petjada humana no es mostri 
d’una manera evident. Ni tan sols entre els 
espais naturals: el nombre, la morfologia i la 
superfície dels estanys, la distribució actual 
de les maresmes, l’origen i la distribució de 
les pinedes o la presència de les comunitats 
dunars responen a una intervenció humana 
recent o antiga, directa o indirecta. L’objec-
tiu primordial d’aquest primer capítol és in-
tentar sintetitzar aquesta intervenció cons-
tant al llarg dels segles per tal d’interpretar la 
realitat física que coneixem avui dia i extreu-
re’n, finalment, les claus que permetin en-
tendre’n el futur.

Figura 1. Situació del delta del Llobregat al litoral central català.
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1.2. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

El delta del Llobregat recolza sobre la plana 
de Barcelona, que és la zona de transició en-
tre la serralada Litoral (horsts del Garraf i de 
Collserola-Montnegre) al NW i la conca  
de Barcelona (o graben de Barcelona) al SE 

(figura 2). Limiten aquests tres blocs dues fa-
lles verticals de direcció NE-SW. Al NW, la 
falla del Tibidabo separa la serralada Litoral 
de la plana de Barcelona. Al SE, la falla de 
Barcelona separa aquesta plana de la conca 
de Barcelona. El bloc basculat de Montjuïc, a 
la plana de Barcelona, queda limitat al SE per 

Figura 2. Mapa geològic i batimètric del delta de Llobregat i àrees properes. Font: D. Gàmez (2007).
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la falla del Morrot i al N per una falla menor 
orientada en direcció est-oest (Roca i Casas, 
1983).

El recobriment quaternari de la plana de 
Barcelona integra dues unitats morfològi-
ques, la plana Alta i la plana Baixa, separades 
per un talús, el graó barceloní, que és un es-
carpament en part tectònic i en part erosiu 
(Casassas i Riba, 1992). La plana Alta està 
constituïda per dipòsits plistocènics (formats 
per llims vermells, argiles grises i grogues, 
graves, sorres, horitzons ben desenvolupats 
de paleosòls i crostes carbonatades) que des-
cansen d’una manera discordant sobre mate-
rials de diverses edats (paleozoics a pliocens) 
i presenten una potència desigual, sense su-
perar en cap cas els vint metres. La plana 
Baixa està constituïda pels dipòsits holocè-
nics que formen els deltes actuals del Llobre-
gat i del Besòs.

El delta del Llobregat és un exemple de 
delta mediterrani d’origen postglacial, encai-
xat entre relleus muntanyencs i assentat so-
bre una plataforma marina estreta. Els mate-
rials visibles d’aquest delta són relativament 
joves, en haver-se dipositat, segons les últi-
mes estimacions, durant els darrers cinc mi-
lers d’anys, mitjançant una pauta sedimentà-

ria marcada pels canvis del nivell del mar i 
per les avingudes de sediments i rubinades. 
I aquests, al seu torn, pels canvis climàtics i 
per l’activitat antròpica, reconeguda des 
d’antic a pràcticament tota la conca.

Això no obstant, aquest delta visible o 
delta holocè descansa sobre diversos deltes 
plistocènics, actualment submergits, que es 
van formar a profunditats de més de 80 m 
respecte del nivell del mar actual (figura 3) i 
en èpoques anteriors. Marquès (1984) iden-
tificà dues formacions detrítiques de sorres i 
graves al Delta, separades per un cuny inter-
medi de llims i argiles que esdevé d’una tex-
tura més grollera als marges. Segons Simó et 
al. (2005), la sèrie detrítica superior i el cuny 
holocè d’argiles i llims conformen el com-
plex detrític superior (CDS), mentre que el 
paquet detrític inferior, d’edat plistocènica, 
conforma el complex detrític inferior (CDI). 
Maldonado et al. (1989) van reconèixer, a 
més, quatre estructures deltaiques superpo-
sades: tres de plistocèniques inferiors (Q1 a 
Q3) al CDI i una estructura holocena supe-
rior (Q4) al CDS. Les tres primeres correspo-
nen a tres deltes antics formats fa 18.000-
10.500 anys (Manzano, 1993), tot i que alguns 
autors daten la base del Delta en uns cente-

Figura 3. Tall geològic del delta del Llobregat emergit en part i dels paleodeltes submergits. Els deltes del 
quaternari antic o plistocè (Q1-Q3) corresponen en part al complex detrític inferior (CDI), mentre que el 
delta actual o holocè (Q4) constitueix el complex detrític superior (CDS). Font: Simó et al. (2005).
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nars de milers d’anys. La Q4 correspon al 
delta actual, originat pel procés de prograda-
ció que va tenir lloc després de la darrera 
transgressió holocena, un cop fixat el nivell 
del mar actual fa uns 4.500 anys.

S’atribueix a Marquès (1984) el primer 
model sobre el creixement de la plana deltai-
ca actual, fonamentat en unes troballes d’àm-
fores i altres restes arqueològiques romanes 
fetes durant els anys setanta del segle passat 
en diverses explotacions d’àrids que es van 
dur a terme al Delta. Com que algunes de les 
troballes es van localitzar tot al llarg de l’anti-
ga carretera de Barcelona a València o camí 
ral de València, Marquès va considerar que 
el traçat de la carretera podia coincidir amb 
una antiga línia de costa corresponent al se-
gle i, aproximadament. Posteriorment, fent 
servir criteris litològics i documentació his-
tòrica, Marquès i Julià (1987) van establir un 
model per a tot el Delta (figura 4). Segons 
aquest model, el desenvolupament de la pla-
na deltaica s’hauria fet mitjançant dipòsits al-

luvials a la zona central del Delta i per mitjà 
de barres a les planes o plataformes laterals. 
En el model es reconeixen dos lòbuls princi-
pals que prograden o avancen a un ritme 
més o menys constant.

Estudis arqueològics posteriors han sug-
gerit, tanmateix, que els jaciments d’època ro-
mana examinats per Marquès a Gavà no cor-
responen a una antiga platja, sinó a una zona 
d’ancoratge, l’anomenat «Ancoratge de les 
Sorres», és a dir, a una zona marina de 10 a 
15 m de fondària on en època romana els vai-
xells llançaven l’àncora per descarregar mate-
rial o comerciar amb diverses mercaderies 
(Izquierdo, 1997). Segons Gàmez (2007), el 
procés de progradació deltaica s’hauria fet a 
través d’un lòbul principal, que s’aniria des-
plaçant en seguir els canvis de llera (avul-
sions) i mitjançant diversos impulsos progra-
dants, diferenciats entre etapes de menys 
activitat sedimentària (figura 5). Gàmez tam-
bé considera que en època romana pràctica-
ment no existia la plana deltaica i que la línia 

Figura 4. Esquema interpretatiu de la progradació de la plana deltaica del Llobregat, segons Marquès i Ju-
lià (1987).

delta-llobregat.indb   31 12/12/2018   16:49:23



32 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

de costa era a prop del talús que separa la pla-
na Alta i la plana Baixa. Aquesta autora, alho-
ra, ha reconegut un creixement sobtat per a la 
superfície deltaica entre els segles vi i x, una 
etapa posterior d’una certa estabilitat, i, final-
ment, a partir del segle xviii, una nova etapa 
de força progradació, desbordaments i avul-
sions afavorits suposadament per una intensa 
activitat humana a la conca i per altres factors 
modificadors de les taxes de sedimentació.

1.3. HISTÒRIA DEL POBLAMENT 
HUMÀ: LA INVERSIÓ DE LES PAUTES 
DEL PAISATGE

Un territori tan jove ha de tenir, forçosa-
ment, un poblament recent. En el cas del 
Delta, però, aquest poblament s’ha vist enca-
ra més limitat per la duresa i la insalubritat 

de les condicions de vida que caracteritzen 
les àrees marjalenques mediterrànies. Fins 
pràcticament el segle xv, el poblament humà 
del Delta fou escàs i precari (Codina, 1966 i 
1971). Caracteritzen aquest llarg període una 
ocupació de pocs masos, barraques en el seu 
origen, dispersos per la plana deltaica i una 
economia basada en la caça, la pesca, la ra-
maderia i una agricultura de subsistència a 
petita escala. Malalties com el paludisme, 
l’amenaça de les crescudes del riu, les inun-
dacions freqüents i perllongades i l’elevada 
salinitat dels terrenys costaners dificultaven 
la colonització humana d’un territori domi-
nat per canyissars i jonqueres, aiguamolls, 
prats salats, pinedes i camps de dunes en el 
front costaner i boscos de ribera als marges 
fluvials (Valverde, 1998).

Amb tot, aquesta situació inicial canvià a 
poc a poc i, des del segle xvi fins al xix, la 

Figura 5. Esquema interpretatiu de la progradació de la plana deltaica del Llobregat i referències històri-
ques dels diversos estanys, segons D. Gàmez (2007).
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demografia del Delta es caracteritzà per un 
increment constant de la població abans d’ar-
ribar a l’explosió demogràfica del segle xx 
(taula 1). Al llarg del segle xvi, la millora en 
les condicions dels pactes entre propietaris i 
jornalers per treballar les terres permet un in-
crement sostingut de les rompudes. Al se-
gle xviii, un segle de creixement demogràfic 
fort, arriben nous pobladors al Delta en llur 
intent de sortir de la fam que assolava Catalu-
nya i altres territoris veïns. Però no fou fins a 
la segona meitat del segle xix, en bona part 
per la intervenció de grans propietaris barce-
lonins que havien comprat moltes finques 
deltaiques, que hi arribaren les millores agrí-
coles definitives (Codina, 1966; Soler-Vidal, 
1969; Fabró et al., 1989; Barreda et al., 1994; 

Sanahuja, 2002; Campmany, 2003; Gómez, 
2010), com la construcció dels canals de reg 
alimentats pel Llobregat al Delta oriental, la 
roturació massiva i planificada de terres i la 
millora de la xarxa de drenatge en tot el Delta 
i, més tard, l’explotació de l’aqüífer profund 
amb el resultat, ja entrat el segle xx, de la 
conversió del Delta en un espai quasi mo-
noespecíficament dedicat a l’agricultura de 
regadiu (hortalisses, verdures i, fins i tot, ar-
ròs). L’agricultura superà el caràcter d’activi-
tat de subsistència i començà un període 
d’expansió cap als mercats barcelonins veïns 
i, més enllà, a diversos països d’Europa (Fer-
ret, 2010). Els espais naturals, en aquesta èpo-
ca, es veieren seriosament reduïts, fragmen-
tats i arraconats a la línia litoral (figura 6).

Taula 1. Resum de l’evolució de la població dels cinc principals municipis del delta del Llobregat per una 
sèrie de dates. Dades de població mostrades: 1497-1553, focs; 1717-1981, població de fet; 1990-2014, població 
de dret. Font: Idescat.

Data Castelldefels Gavà Viladecans Sant Boi de 
Llobregat

El Prat de 
Llobregat

L’Hospitalet 
de Llobregat

1497* 30 42 33 147 — 90
1515* 33 48 31 179 37 50
1553* 30 37 28 38 28 77
1717 187 224 204 842 451 504
1787 480 640 544 2.093 879 1.361
1857 385 1.292 1.088 2.759 1.895 3.072
1887 270 1.729 1.323 3.772 2.411 4.295
1900 289 1.825 1.194 5.311 2.804 4.948
1920 365 2.385 1.551 6.553 3.591 12.360
1940 2.013 6.110 3.803 10.310 8.941 51.249
1960 3.920 15.725 7.508 19.968 14.131 122.813
1981 24.559 33.456 43.222 74.550 60.139 294.033
1990 32.080 35.990 48.018 78.882 65.276 276.198
1996 38.509 37.985 53.235 78.005 63.255 255.050
2000 45.091 39.220 56.112 79.337 62.956 241.782
2006 58.663 44.531 61.168 81.368 63.069 248.150
2010 62.250 46.383 64.077 82.411 63.434 256.065
2014 63.255 46.326 65.358 83.107 62.866 252.171

delta-llobregat.indb   33 12/12/2018   16:49:23



34 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

En paral·lel, i com a conseqüència d’aques-
ta transformació, el delta del Llobregat acaba 
amb el seu aïllament secular. Això s’aconse-
gueix ja al darrer quart del segle xix, amb la 
construcció del primer pont de pas sobre el 
riu, que substitueix la vella barcassa d’origen 
medieval, i l’arribada del ferrocarril (1881), 
que facilità la connexió amb Barcelona (Gó-
mez, 2010).

Al mateix temps, al primer terç del segle 
xx, les societats agrícoles del Delta comen-
cen a experimentar un canvi que esdevindrà 
capital. Les primeres indústries, atretes pels 
pocs problemes per a obtenir aigua dels aqüí-
fers, per la proximitat de Barcelona i per la 
facilitat d’instal·lar grans naus en els terrenys 
plans del Delta, s’implanten en diversos po-
bles (La Papelera Española i La Seda al Prat 
de Llobregat, Roca Radiadores a Gavà, etc.). 
A poc a poc, atrauen masses de treballadors 
de diversos indrets de Catalunya i de la resta 
d’Espanya, que fan créixer els municipis i en 
diversifiquen l’economia.

A partir dels anys seixanta del segle xx, 
aquest procés d’industrialització explota 

amb la creació de grans polígons industrials 
a costa de les zones agrícoles. Una massa 
d’immigrants, provinents d’altres llocs de 
l’Estat, arriba al Delta, com també passa a la 
resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, i 
multiplica per deu la població de molts mu-
nicipis. L’absència de serveis, els dèficits 
d’urbanització i l’absolut menyspreu pel 
medi per part de les activitats industrials te-
nen un efecte demolidor sobre el Delta. El 
riu i bona part dels estanys i de la xarxa de 
canals es converteixen en clavegueres a cel 
obert a causa de la manca de sanejament de 
les aigües residuals agrícoles, urbanes i in-
dustrials; els aqüífers són explotats més enllà 
de la seva capacitat de recàrrega; dels camps i 
dels marges del riu s’extreuen àrids per a la 
construcció i els sots formats s’omplen de 
residus. La platja, al seu torn, rep la contami-
nació de les aigües fluvials. Els conreus pas-
sen de ser activitats econòmiques preponde-
rants a activitats en regressió, immersos en 
un context periurbà i amb l’expectativa de 
ser expropiats per futures infraestructures o 
polígons industrials.

Figura 6. Fotografia aèria del delta del Llobregat, de 1956. S’hi aprecia l’enorme extensió dels conreus (in-
closos els arrossars en el sector litoral del Prat de Llobregat). Font: ICGC.
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També a partir de mitjan segle xx, les in-
fraestructures de transport metropolitanes 
que ja existien al Delta (el port i l’aeroport de 
Barcelona) comencen a ampliar-se en detri-
ment de conreus, espais naturals i franja lito-
ral. Des d’aquell mateix moment, la suma de 
diversos factors (la construcció d’embassa-
ments a la conca del Llobregat i la construc-
ció de dics i dàrsenes per part del port de 
Barcelona) provoca un col·lapse en el balanç 
sedimentari del Delta, que deixa de créixer 
físicament mar endins i inicia una acusada 
regressió que s’ha mesurat en més de 320 m 
entre 1956 i 1999 a prop de l’antiga gola del 
Llobregat (figura 7). Aquest procés, intensifi-
cat recentment amb l’ampliació del port de 
Barcelona, explica que el Delta s’hagi conver-
tit en un sistema sedimentari autàrquic, que 
alimenta la circulació litoral nord-sud amb 
l’erosió accelerada del tram de costa situat en 
els primers sis quilòmetres al sud de la des-
embocadura natural del riu (Autoritat Por-
tuària de Barcelona, 1999). Aquesta circula-
ció litoral ocasiona que l’extrem oest del 
Delta, on es tanca el sistema sedimentari 
(Port Ginesta a Castelldefels), estigui, en 
canvi, en constant creixement.

1.4. EL DELTA ACTUAL: L’EXPLOSIÓ 
DE LES INFRAESTRUCTURES

El Delta arriba així a finals del segle xx sot-
mès a una transformació de les seves pautes 
del paisatge, amb una progressiva reducció 
de les cobertes agrícoles que l’havien carac-
teritzat i la seva substitució per superfícies 
construïdes (àrees urbanes, comercials i in-
dustrials i vies de comunicació: figura 8; ve-
geu també el capítol 4 d’aquesta mateixa pu-
blicació). Això ha comportat una regressió 
física considerable del Delta, una alteració 
radical dels seus processos ecològics (per 
exemple, amb un cicle de l’aigua afectat per 
una greu contaminació i per una sobreex-
plotació dels recursos) i una davallada signi-
ficativa de la seva biodiversitat, a més d’una 
pèrdua de bona part dels seus serveis ecosis-
tèmics per a la població (per exemple, dels 
sòls més fèrtils i de molts espais de lleure). 
Paradoxalment, els espais naturals experi-
menten una certa recuperació, pel que fa a la 
seva superfície i en relació amb l’etapa de 
l’apogeu agrícola, a causa de l’abandonament 
progressiu dels conreus i de l’efecte indirecte 
de protecció d’algunes de les infraestructures 

Figura 7. Canvis en la línia de costa del municipi del Prat de Llobregat al llarg dels darrers cinquanta anys, 
prenent com a referència una imatge actual del Delta. Font: CREAF i Ajuntament del Prat de Llobregat. Or-
toimatge: ICGC.
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instal·lades, com l’aeroport, que restringei-
xen accessos i limiten activitats en els seus 
recintes i en la seva perifèria.

Tot i així, a diferència del que ha succeït 
en altres territoris metropolitans, cap de les 
etapes per les quals ha passat el procés de 
transformació humana del Delta no ha pogut 
esborrar completament les petjades de les 
etapes anteriors. Això és molt significatiu, 
perquè és el fet que explica la pervivència, 
fins als nostres dies, del que ha acabat sent 
un dels seus valors més significatius: l’exis-
tència d’un mosaic d’usos del sòl que testi-
monien aquesta evolució del territori (espais 
naturals, agrícoles, urbans, industrials i de 
grans infraestructures). Al mateix temps, 
aquesta heterogeneïtat territorial explica 
també la complexitat dels problemes am-
bientals del Delta, ja que les relacions entre 
les diferents tessel·les del mosaic són nom-
broses, variades i canviants.

El tombant del segle xx ve marcat, però, 
per una realitat incontestable: el creixement 
hegemònic de les infraestructures de trans-
port (figura 9). L’acord de 1994 entre les ad-
ministracions, conegut com a Pla Delta, signi-

fica el punt de partida formal d’un fenomen 
que ve de més lluny, de la necessitat d’ex-
pansió de dues infraestructures radicades al 
Delta (port i aeroport de Barcelona) que as-
piren a configurar una plataforma logística 
de primer ordre a tot el continent (Roger, 
1996). De fet, el Delta es queda petit i el crei-
xement infraestructural (per exemple, el del 
vigent Pla Director del Port; Autoritat Por-
tuària de Barcelona, 1997) se satisfà en bona 
part avançant significativament la línia de la 
costa. Port i aeroport determinen la resta de 
transformacions incloses en l’operació (el 
desviament del riu per permetre el creixe-
ment portuari cap al sud, la implantació de 
zones d’activitats logístiques (ZAL) al vol-
tant de les dues infraestructures, la creació 
de vies de comunicació rodades i ferrovià-
ries de connexió amb els seus nuclis, la ubi-
cació definitiva dels sistemes de sanejament 
del Llobregat, pendents des de feia dècades, 
etc.). L’operació es troba, però, mancada 
d’un plantejament unitari i d’una direcció 
territorial única i els projectes sovint s’igno-
ren i fins i tot s’arriben a trepitjar directa-
ment.

Figura 8. Fotografia aèria del delta del Llobregat, de l’any 2000. Font: ICGC.
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Al mateix temps que es produeix aquesta 
darrera expansió de les infraestructures, la 
indústria del Delta experimenta un retrocés 
equivalent, com a conseqüència del procés 
de globalització econòmica. Moltes de les ve-
lles indústries arribades en el primer terç del 
segle xx desapareixen i cedeixen el seu lloc a 
noves zones urbanes, cada cop més valorades 
per la pressió centrífuga que provoca l’enca-
riment de l’habitatge a la ciutat de Barcelona. 
A finals del segle xx, cada cop s’hi produei-
xen menys béns i s’hi transporten més pro-
ductes: la logística ocupa el lloc de la indús-
tria (Esteban, 2006). Pel que fa a l’agricultura, 
la pèrdua de sòl agrícola és constant en els 
quaranta anys finals del segle xx (vegeu el 
capítol 4), primer a causa del desenvolupa-
ment urbà i industrial i després per l’expan-
sió de les infraestructures. El sòl agrícola no 
es protegeix fins a èpoques recents (amb la 
declaració del Parc Agrari del Baix Llobregat 
el 1998) i d’una manera incompleta i poc 
efectiva, cosa que ha repercutit en una pèr-
dua progressiva de l’activitat agrària.

Els espais naturals arriben, amb l’apogeu 
de les infraestructures a finals dels anys no-

ranta del segle xx, a una situació ambivalent. 
D’una banda, la degradació ambiental gene-
ral del territori (contaminació de les aigües, 
urbanització i implantació d’infraestructures 
de comunicacions, hiperfreqüentació, etc.) 
provoca una regressió dels espais naturals, i 
de l’altra, l’abandonament progressiu de 
molts conreus desencadena en altres zones 
un procés de recuperació d’hàbitats pioners, 
com les jonqueres i els canyissars secundaris. 
Al mateix temps, des de finals dels anys vui-
tanta, la declaració de diferents figures de 
protecció (reserves naturals parcials, espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural i 
zones d’especial protecció per a les aus) ten-
deix a esmorteir la pèrdua dels espais de més 
vàlua. Amb tot, la manca de recursos per a 
l’efectiva protecció dels espais naturals és fla-
grant (vegeu el capítol 22) perquè només es 
beneficien d’una manera relativa del desen-
volupament de les infraestructures, atès que 
les seves compensacions ambientals es basen 
en la compra de sòl per fer-lo públic i en 
l’aplicació de mesures de renaturalització i 
creació d’hàbitats (són els casos de la nova 
desembocadura del Llobregat amb la creació 

Figura 9. Fotografia aèria del delta del Llobregat, de l’any 2015. Font: ICGC.
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de l’estany de Cal Tet i els calaixos de depu-
ració, de l’adequació de la pineda de Can Ca-
mins per a l’ús públic o de la renaturalització 
de l’estany de l’Illa i de l’estany de la Roberta, 
en el corredor litoral del Prat de Llobregat, o 
de l’antic càmping El Toro Bravo, a Vilade-
cans (Esteban, 2006)). Aquestes com pen sa-
cions arriben, en general, desaparellades (en 
el temps i en intensitat) dels impactes de les 
obres de les infraestructures.

1.5. EL FUTUR DEL DELTA

Abans de la signatura del Pla Delta, el 16 
d’abril de 1994, des d’algunes instàncies com 
els grups conservacionistes i, especialment, 
des de les administracions locals, s’inicia una 
campanya de divulgació dels espais naturals 

del Delta, especialment a través del seu ús 
com a espais per a l’educació ambiental, per 
conscienciar el conjunt de la població de la 
necessitat de la seva conservació (Ferrer et 
al., 1986; Esteban, 1989; Gutiérrez i Esteban, 
1989; Gómez, 1990; Gutiérrez et al., 1992). 
Aquesta actuació arribà a convertir el Delta 
en un espai educatiu privilegiat, visitat anual-
ment per milers d’escolars de l’entorn me-
tropolità i de més enllà. Disposar d’un espai 
natural tan valuós i amb tant de potencial 
educatiu i lúdic com aquest a les portes de 
casa comença a generar expectatives i atrau 
l’atenció dels mitjans de comunicació. El del-
ta del Llobregat és notícia i l’opinió pública 
comença a superar la fase en què considerava 
que només era un espai degradat com a con-
seqüència de la contaminació i que era com-
pletament prescindible (Pou, 1998). A aquest 

Figura 10. Noves àrees de desenvolupa-
ment urbanístic i industrial projectades al 
Pla director urbanístic dels àmbits d’activi-
tat econòmica del delta del Llobregat. Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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canvi de percepció hi contribueix també sig-
nificativament el fet que a mitjan anys no-
ranta la Generalitat de Catalunya adquireix i 
obre a l’ús públic una part de la maresma de 
les Filipines annexa a l’estany del Remolar. 
Al mateix temps, les administracions locals 
del Delta fomenten la catalogació de la seva 
biodiversitat, que contribueix a revalorar-ne 
la importància biològica i a influir decisiva-
ment en les conclusions i les propostes com-
pensatòries dels estudis d’impacte ambiental 
dels diferents projectes. El present llibre és 
hereu d’aquest esforç, certament col·lectiu i 
altruista, i molts dels implicats són també 
presents com a coautors dels diversos capí-
tols.

Amb el pas del temps, l’aplicació de les 
mesures compensatòries de les diferents in-
fraestructures o l’entrada en funcionament 
de les de caire ambiental, com la depuradora 
del Baix Llobregat, generen un nou fenomen: 
la població del Delta comença a recuperar el 
gust per l’ús del seu territori i passa a ser un 
escenari del lleure quotidià. Hi contribuei-
xen la recuperació de la qualitat de l’aigua de 
bany de les platges del Prat de Llobregat i Vi-
ladecans (2002) i l’obertura pública de diver-
sos espais naturals i renaturalitzats. La gent 
comença a trobar utilitat a la conservació 
d’aquest territori tan fràgil i disputat.

Mentrestant, però, l’agricultura del Delta 
segueix compromesa (Cazorla, 2012). Tot i 
fer una aposta decidida per la qualitat amb 
la declaració d’identificacions geogràfiques 
protegides, la continuïtat de les explota-
cions no està garantida. Recentment ha pres 
molta rellevància el paper fonamental dels 
espais agraris com a zones lliures, essencials 
per al manteniment de la connectivitat eco-
lògica del territori, el funcionament dels 
ecosistemes i el seu ús lúdic per part de la 
població.

A manera de conclusió, cal veure el Delta 
actual com un territori d’interessos enfron-
tats, valorat alhora com a reserva de sòl per 
al desenvolupament urbà, industrial i d’in-
fraestructures, i per l’existència d’un conjunt 
d’espais naturals i agrícoles d’un gran valor 

ecològic i que aporten béns i serveis (d’apro-
visionament, culturals i de lleure) a la pobla-
ció. Amb tot, els fets recents demostren que 
la lluita és desigual i que el futur dels espais 
naturals i agrícoles del Delta continua essent 
precari. N’és un bon exemple l’intent de des-
envolupar-hi el complex Eurovegas (2013), 
que malgrat no reeixir s’ha vist compensat 
per l’encara més recent (2015) desenvolupa-
ment urbanístic de peces significatives dels 
actuals espais lliures mitjançant el Pla direc-
tor urbanístic dels àmbits d’activitat econò-
mica del delta del Llobregat (figura 10).
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2. L’AIGUA AL DELTA

Enric Queralt1 i Elena Isla2

1. Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat. 
2. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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2.1. EL RIU LLOBREGAT

2.1.1. Presentació

Les fonts del Llobregat, punt de naixement 
del riu, es troben a Castellar de n’Hug, a 
1.300 m sobre el nivell del mar. El riu té una 
longitud de 156,5 km i una conca hidrogràfi-
ca de 4.950 km2. Des del seu naixement fins a 
Berga discorre per materials paleozoics, dels 
quals destaquen les calcàries devonianes 
(originen les fonts del Llobregat), i per mate-
rials cenozoics, dels quals sobresurten les 
calcàries del Cadí i del Moixeró, que són dre-
nades a través dels principals afluents: el Bas-
tareny, la riera de Gresolet i la riera de Saldes 
i Peguera.

Aigües avall de Berga, deixant enrere els 
Pirineus, el riu entra a la conca geològica ter-
ciària de l’Ebre, on dominen els sediments 
poc permeables com les margues, les limoli-
tes, els gresos i els conglomerats. Els afluents 
a destacar en aquest tram són el Cardener i la 
Gavarresa. És en aquest àmbit, però exclusi-
vament al riu Cardener, que afloren a la su-

perfície els sediments evaporítics del diapir 
de sals sòdiques. Aquest diapir, que es troba 
per sota els sediments denominats anterior-
ment, ha estat explotat ja des del Neolític. Al 
Cardener es troben les mines de sal sòdica 
i/o potàssica de Cardona i Súria, i al Llobre-
gat, la mina de Balsareny-Sallent. Malgrat 
que aquestes mines disposen d’un col·lector 
de salmorres, la incidència històrica d’aques-
ta activitat i dels runams salins acumulats és 
encara significativa.

L’activitat industrial es troba molt disper-
sa per tota la conca, si bé les emblemàtiques 
colònies industrials del sector tèxtil, situades 
a les vores del riu i construïdes a finals del se-
gle xix i començament del xx, estan pràcti-
cament totes fora de servei. El procés desin-
dustrialitzador a Catalunya ha portat al 
tancament de moltíssimes empreses, algunes 
d’emblemàtiques per a moltes poblacions, fet 
que ha suposat una pèrdua d’habitants i d’ac-
tivitat econòmica. Les empreses noves són 
normalment més petites. El sector alimentari 
és el que ha estat més estable i el turisme és 
una altra activitat econòmica que té un prota-

Figura 1. Situació de la zona d’es-
tudi respecte a la conca hidrogràfi-
ca del Llobregat i el mapa geològic 
de Catalunya (ICGC, 2002).
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gonisme creixent. Es pot estimar que la re-
ducció de l’activitat industrial, si se suma al 
tancament d’indústries, al canvi a processos 
productius menys contaminants i a la im-
plantació de sistemes de depuració conjunts 
o particulars, ha comportat reduir en més del 
90 % l’aportació de pol·lució industrial als rius 
de Catalunya entre 1985 i 2010. Aquest feno-
men també ha passat al delta del Llobregat.

El Llobregat s’encaixa en la serralada Pre-
litoral per l’est de Montserrat a través del 
congost del Cairat i entra a la cubeta d’Abre-
ra ja al Baix Llobregat. En aquest darrer tram 
del riu (comarca del Baix Llobregat), la den-
sitat de població dels municipis augmenta 
dràsticament. També hi augmenta l’activitat 
industrial i la implantació d’infraestructures 
viàries i ferroviàries que creuen el riu, cosa 
que provoca importants efectes sobre l’espai 
fluvial i la qualitat de les aigües. La conjunció 
de la detracció d’aigua a través de la captació 
d’aigües de la potabilitzadora d’Abrera i la 
incorporació d’aigües a través dels aboca-
ments de les EDAR d’Abrera i Martorell can-
vien les característiques fisicoquímiques de 
l’aigua del riu, sobretot en amoni i alguns 
microcontaminants.

A Martorell, just abans del pont del Dia-
ble, hi desemboca el riu Anoia, en la conca 
del qual destaquen els sòls sulfatats i una sig-
nificada implantació industrial, especialment 
els adobadors d’Igualada. Per aquest motiu, 
part del cabal de l’Anoia es deriva prèvia-
ment a la seva desembocadura i es condueix 
primer cap al canal Ferrer i Mora i després 
cap al canal de la Infanta. Pel que fa a la riera 
de Rubí, al Papiol, en condicions normals es 
deriva totalment també pel fet de tenir una 
qualitat fisicoquímica dolenta i s’uneix amb 
la derivació de l’Anoia. Amb aquestes deri-
vacions es persegueix que des de Martorell 
fins a la potabilitzadora de Sant Joan Despí 
no es produeixi cap abocament d’aigües i així 
protegir la qualitat del riu.

Una vegada el riu passa la riera de Rubí 
comença la vall Baixa, que acaba a Cornellà 
de Llobregat. En aquest tram de riu hi ha la 
captació del canal de la Dreta del Llobregat i 

la captació per a l’abastament d’aigua de Sant 
Joan Despí. Finalment, entre Cornellà i Sant 
Boi de Llobregat, la plana del riu s’eixampla 
formant el delta del Llobregat, el qual, en la 
seva part emergida, presenta 9 km de llarg 
per 20 km d’ample amb una superfície de 
100 km2.

De la desembocadura del Llobregat cal 
destacar que el setembre de 2004 els seus 
darrers 3,5 km de longitud, des del pont de 
Mercabarna, es van desviar dos quilòmetres 
cap al sud-oest amb la doble finalitat d’am-
pliar la capacitat hidràulica i el port de Bar-
celona. A més, l’amplada del riu s’incremen-
tava de 70 metres a 250 metres, cosa que ha 
provocat que la desembocadura funcioni 
com un estuari on l’aigua de mar penetra 
quatre quilòmetres terra endins.

2.1.2. La qualitat del riu

La segona meitat del segle xx, des d’una 
perspectiva hídrica, ens oferia un panorama 
crític, a causa del deteriorament de la quali-
tat de l’aigua del riu com a conseqüència de 
diferents problemàtiques.

L’aigua del riu era objecte de nombrosos 
abocaments d’aigües residuals domèstiques i 
industrials produïts al llarg de tot el seu tra-
çat, fet que donava al riu un aspecte poc 
agradable que fins i tot fou objecte d’alguna 
cançó per part d’algun grup musical del mo-
ment (figura 2).

La construcció del primer col·lector de 
salmorres i de les primeres estacions depura-
dores d’aigües residuals (EDAR) durant la 
dècada dels vuitanta del segle passat va com-
portar la millora progressiva de la qualitat de 
l’aigua que s’abocava al riu.

Cal reconèixer que a la fi dels anys no-
ranta i l’inici del segle xxi és palesa una mi-
llora important en la qualitat general de les 
aigües del riu Anoia, fruit d’uns quants anys 
d’aplicació i funcionament dels sistemes de 
sanejament implantats a la seva conca. Du-
rant la crisi econòmica del final de la prime-
ra dècada del segle xxi van tancar moltes 
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indústries del cuir i del paper a la comarca 
de l’Anoia, cosa que també ha contribuït a 
aquesta millora. L’altra cara de la moneda és 
el fet que aquesta comarca és la que propor-
cionalment ha tingut més desocupats de Ca-
talunya.

Els sistemes de sanejament associats a la 
riera de Rubí, l’EDAR de Terrassa i l’EDAR 
de Rubí estan construïts i en funcionament, 
però encara no es disposa d’un perfil garantit 
de qualitat suficient perquè aquesta riera des-

emboqui al riu, i se segueix desviant al canal 
de la Infanta (Lloret, 2007).

El riu Llobregat i el seu afluent el Carde-
ner, quan travessen la zona mitjana de la 
conca corresponent al Bages i al Solsonès, 
coincidint amb la zona d’activitat minera, 
augmenten d’una manera significativa el seu 
contingut salí. Tant és així que l’any 1989, 
després de dècades d’intentar trobar solu-
cions al problema de la qualitat de l’aigua, es 
posà en funcionament el col·lector de sal-
morres amb un ramal a Cardona i l’altre a 
Balsareny. No és, però, fins al 2002 que el col-
lector aboca al mar, ja que fins aleshores ho 
feia primer per sota la captació de la potabi-
litzadora de Sant Joan Despí i després per 
sota el pont de Mercabarna (Godé, 2003).

L’any 2008, aquest col·lector ha estat des-
doblat des d’Abrera fins al mar per incorporar 
els efluents salins que es generen com a resul-
tat de la implantació de nous tractaments a les 
plantes de potabilització d’Abrera (electrodià-
lisi reversible) i Sant Joan Despí (osmosi in-
versa). El col·lector també té prevista la incor-
poració d’efluents salobres industrials a fi 
d’evitar que aquesta càrrega salina vagi a pa-
rar a les EDAR. Aquesta segregació permet 
reduir la conductivitat en origen, de manera 
que els processos de depuració generen uns 
efluents de millor qualitat que proporcionen 
una aigua més fàcilment reutilitzable.

Figura 3. Evolució dels 
clorurs del riu al seu pas 
per la vall Baixa en el darrer 
segle. S’observa el progres-
siu augment de la salinitat 
per activitat minera des 
dels anys cinquanta fins als 
vuitanta i la posada en 
marxa del primer col·lector 
de salmorres el 1989 i del 
segon el 2008. Font: Agèn-
cia Catalana de l’Aigua.

Però el riu Llobregat 
és amarronat 
el Besòs és verd 
i groc n’és el Ter; 
l’Ebre vist del mar 
és blanc nuclear 
i el Segre mirat 
des d’un puig 
és color de gos com fuig.
Aigües tèrboles 
aigües tòxiques 
clavegueres enciseres, 
aigües fètides
aigües pútrides 
que gentils regueu 
el clar país, el meu.

Figura 2. Extracte de la lletra d’una cançó del 
grup musical La Trinca (1981).
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2.1.3. Característiques 
hidràuliques i hidrològiques

El riu Llobregat és un riu típicament medi-
terrani que presenta una alta variabilitat de 
cabal. Els embassaments construïts són el  
de Sant Ponç, de 24,4 hm3 (1954) de capaci-
tat, amb una presa de gravetat de 59 m sobre 
el riu Cardener; el de la Baells, de 109 hm3 

(1976), amb una presa de volta de doble cur-
vatura de 102 m d’altura sobre el Llobregat, i 
el de la Llosa del Cavall, de 79,4 hm3 (1997), 
amb una presa també de volta de doble cur-
vatura de 122,3 m d’altura sobre el Cardener. 
Tot plegat ha permès un augment significa-
tiu de la regularitat del cabal. Des del punt de 
vista de cabals mitjans, el Llobregat es troba 
entre els 14 i els 30 m3/s en funció del mes de 
l’any. Això no obstant, els cabals mitjans no 
són prou representatius d’aquest riu, ja que 
hi ha molta diferència entre els ordinaris i els 
punta. Per exemple, el cabal igualat o superat 
el 90 % del temps (330 dies) és de 5,97 m3/s, 
valor més representatiu del que passa en el 
nostre riu habitualment (figura 4).

L’altre paràmetre rellevant a l’hora de ca-
racteritzar hidràulicament un riu són les seves 
avingudes o crescudes. En el cas del Llobre-
gat, el cabal per a un període de retorn de 500 
anys arribaria a gairebé els 5.000 m3/s (taula 
1), cabal que implicaria una inundació im-
portant de la plana al·luvial i de la zona deltai-
ca. La secció del riu en bona part del seu traçat 
s’ha dimensionat per a 4.000 m3/s, però en al-
guns punts presenta unes grans diferències:

— Al municipi de Molins de Rei, amb la 
nova resclosa, el riu agafa amplades de 140-
150 m.

— Al municipi de Sant Vicenç dels Horts, 
davant les basses de recàrrega, hi ha un primer 
coll d’ampolla amb amplades del riu de 100 m.

— Al municipi de Sant Joan Despí, al punt 
de creuament de l’AVE, hi ha un dels trams 
més conflictius del traçat del riu, on agafa 
amplades de menys de 80 m entre motes i, a 
més, presenta un meandre força tancat. En al-
guns punts, el llit estricte del riu pren ampla-
des inferiors a la meitat d’aquesta amplada.

Als termes de Sant Boi de Llobregat i de 
Cornellà de Llobregat, a partir del pont de la 
C-245 que connecta aquestes dues pobla-
cions i fins al pont de l’autovia C-31, la llera 
passa a tenir entre 200 i 250 m d’amplada.

— Ja en el terme del Prat de Llobregat es 
produeix un estrenyiment important de la 
llera, amb amplades de 150 m en la zona dels 
viaductes dels trens de Rodalies i de l’AVE, 
on amb prou feines passaria una avinguda 
amb un període de retorn de cent anys.

— Finalment, en el tram final, el riu recu-
pera l’amplada fins a 250 m.

Taula 1. Cabals del riu Llobregat per a diferents 
períodes de retorn. Font: Agència Catalana de l’Ai-
gua (2006).

Període de retorn 
(anys)

Q10 Q50 Q100 Q500

Cabal al Prat 
(m3/s)

1.257 2.244 3.021 4.847

Figura 4. Dades hidràu-
liques del riu Llobregat al 
seu tram final (Sant Joan 
Despí). Font: Pla sectorial 
de cabals de manteniment 
redactat per l’Agència Ca-
talana de l’Aigua.
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El riu Llobregat, en el seu tram final, té 
dues grans derivacions: la del canal de la 
Dreta, que disposa actualment d’una conces-
sió d’1,5 m3/s amb un cabal mitjà anual de 
28 hm3/any derivats del riu Llobregat, i la 
captació de l’ETAP de Sant Joan Despí, on 
se’n deriven fins a 5,3 m3/s amb un cabal 
mitjà anual que oscil·la entre 70 i 100 hm3/
any en funció de l’any hidrològic. L’ETAP 
abasteix bona part de l’àrea metropolitana  
de Barcelona conjuntament amb aigües de 
l’aqüífer profund del Delta i, a partir de 2009, 
amb aigües de la dessalinitzadora d’aigua  
de mar del Prat de Llobregat, cosa que per-
met augmentar la garantia de subministra-
ment urbà pel fet de poder produir fins a 
60 hm3/any.

Finalment, a nivell hidràulic, ens queda 
per comentar que en les zones urbanes la im-
permeabilització del terreny provoca un aug-
ment de l’escorrentiu superficial i una reduc-

ció de la capacitat de retenció d’aigua. Si, a 
més, els municipis no tenen xarxa separativa 
(de pluvials i residuals), molta aigua de mala 
qualitat acabarà afectant el riu, les reserves 
naturals o el medi. En conseqüència, en el 
període 2000-2010 s’han anat implantant di-
pòsits o basses de laminació que permeten 
acumular aigua durant l’episodi de pluja per 
a lliurar-la posteriorment de manera com-
passada cap a l’EDAR corresponent. Tant a 
Cornellà de Llobregat com a l’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans i 
Castelldefels s’hi han construït aquests dipò-
sits de laminació.

2.2. LES RIERES DE L’HEMIDELTA 
DRET

La formació del delta de Llobregat no sola-
ment és deguda a les aportacions sedimentà-

Figura 5. Mapa amb les rieres i torrents que drenen cap a l’hemidelta dret del Llobregat. Font: Elaboració 
CUADLL.
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ries del riu i a la dinàmica litoral, sinó que 
també, tot i que en menor mesura, cal tenir 
en compte les rieres laterals.

Al marge dret, les rieres drenen una su-
perfície de 41 km2 d’una zona relativament 
àrida i, per tant, amb un elevat percentatge 
d’escorrentiu superficial. Històricament, les 
rieres desembocaven directament al Delta 
aportant-hi aigua i sediments, i no és fins als 
anys seixanta i setanta del segle passat que 
s’endeguen les canalitzacions de formigó i es 
fan desembocar al mar. Així es dóna solució 
als problemes provocats per les inundacions 
periòdiques que afectaven la zona agrícola 
del Delta i que ocasionaven importants pèr-
dues econòmiques a la pagesia.

La progressiva urbanització del territori 
ha provocat que, a més d’un augment de l’es-
correntiu superficial, hi hagi una reducció de 
la infiltració d’aigua cap als aqüífers. Per 
aquest motiu, en algunes d’aquestes rieres 
s’hi han implantat dipòsits o basses de lami-
nació. És el cas del torrent Fondo (aigües 
avall del nucli de Viladecans) i de la riera de 
Sant Llorenç (aigües amunt del municipi  

de Viladecans), on els dipòsits s’han cons-
truït recentment. En el cas del dipòsit asso-
ciat al torrent Fondo, s’ha fet una connexió 
amb la riera Roja i, pel que fa a la riera de 
Sant Llorenç, les aigües es laminen cap a la 
riera de Sant Climent.

El torrent d’en Vinader i la riera dels Ca-
nyars travessen el Delta mitjançant canalit-
zacions de formigó i sense interaccionar amb 
les aigües. Tant és així que les corredores que 
creuen aquestes rieres ho fan a través de si-
fons. Com a excepció, cal esmentar les aigües 
del torrent del Matar, que recull aigües de la 
zona forestal i d’una part de la urbana fins a 
l’altura de la C-32 per abocar-les després a la 
corredora agrícola de les Parets, que acaba a 
la Murtra (corredora C-13).

La riera de les Parets discorre en bona 
part pel nucli urbà de Gavà i en el seu origen 
drenava Delta avall barrejant-se amb les se-
ves aigües en direcció cap a la Murtra i la 
Murtrassa. Actualment, però, arran d’unes 
obres de transvasament, aquesta riera aboca 
les aigües a la riera de Canyars i només con-
serva un tram del seu antic traçat de terra, el 

Taula 2. Característiques de les conques de drenatge del marge dret del delta del Llobregat. Font: Elabora-
ció CUADLL.

Superfície de la 
conca fins al 
Delta (km2)

Percentatge 
d’urbanització 
(%)

Nom de la riera  
o torrent

Municipi  
principal

1,61 60 Torrent d’en Vinader Castelldefels
14,46 2 Riera dels Canyars Gavà
0,6 3 Torrent del Matar Gavà
2,23 40 Riera de les Parets Gavà
4,56 14 Riera de Sant Llorenç Viladecans
1,76 85 Torrent del Palmer i torrent de Can Preses Viladecans
0,6 100 Torrent de Can Tries Viladecans
12,31 8 Riera de Sant Climent Viladecans
0,84 15 Torrent de Can Picó, de les Everetes  

i de Can Sales
Viladecans

1,21 20 Riera del Fonollar Sant Boi de Llobregat
0,7 100 Riera Roja Sant Boi de Llobregat
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qual actua com a sobreeixidor de la nova ca-
nalització amb una capacitat mínima.

La riera de Sant Llorenç, el torrent del 
Palmer, el de Can Preses i el de Can Tries 
són actualment afluents de la riera de Sant 
Climent. Aquesta última creua el Delta a tra-
vés d’una canalització de formigó que en el 
seu tram final, a partir de la carretera C-31, 

es converteix en un endegament d’1,4 km i 
50 m d’amplada, amb una secció trapezoïdal 
de terra i amb aigua permanent per proximi-
tat al mar. La riera de Sant Climent també 
permet el drenatge de les corredores agríco-
les d’una manera natural, quan no hi circu-
len cabals elevats, gràcies a l’aigua que recull 
de la zona urbana després d’una pluja inten-

Figura 6. Bassa de lami-
nació del torrent Fondo. 
Font: Arxiu CUADLL.

Figura 7. Caixó de la rie-
ra de Sant Climent. Les rie-
res també són vies d’accés a 
moltes finques. Font: Arxiu 
CUADLL.
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sa. Si el nivell de l’aigua que transporta la rie-
ra és elevat, cal fer un drenatge forçat mitjan-
çant l’ús de cargols d’Arquimedes ubicats a 
cada costat de la riera (el de l’est correspon al 
pas de l’Ase). Pel marge esquerre hi arriben 
les aigües de drenatge i els excedents d’aigua 
de reg que recull la corredora de Can Saba-
dell, i pel marge dret, les que recull la corre-
dora de les Filipines. L’aigua que transporten 
aquestes corredores també es pot derivar, 
gràcies a l’accionament d’una comporta que 
es troba situada a la mateixa altura que els 
cargols d’Arquimedes, cap a l’estany del Re-
molar.

En els punts baixos del Delta, a la zona de 
la Murtra i de la riera de Sant Climent, s’han 
donat episodis periòdics de pèrdues de colli-
tes agrícoles per drenatge insuficient.

La resta de rieres ubicades a l’est de la de 
Sant Climent acaben drenant cap a la riera 
Roja i cap a la Vidaleta. La zona de l’albufera 
de Sant Boi i la ribera del Prat drena majori-
tàriament cap al canal de laminació de l’au-
topista, que acaba portant les aigües cap a la 
Vidaleta. Tota aquesta superfície acaba a l’es-
tany del Remolar juntament amb la del canal 
de les Bogues, que drena aigua de l’aeroport. 
Per tant, la conca de drenatge de l’estany del 
Remolar és d’uns 20 km2 i inclou zones urba-
nes de Sant Boi de Llobregat, zones indus-
trials (polígon Les Salines de Sant Boi de Llo-
bregat i Mas Blau del Prat de Llobregat) i 
part de l’aeroport del Prat.

El nucli del Prat de Llobregat no té xarxa 
separativa d’aigües pluvials i residuals, de 
manera que totes arriben a un canal inter-
ceptor i són bombejades a l’altra banda del 
riu per acabar a l’estació regeneradora d’ai-
gua (ERA) del Prat. Això no obstant, quan 
plou, els col·lectors es poden saturar i so-
breeixir pel canal de l’Aviació i el canal de la 
Bunyola i afectar paratges interessants i deli-
cats. El 2012 es va posar en servei un dipòsit 
anti-DSU a tocar del col·lector interceptor 
per tal de laminar els escorrentius de les plu-
ges i aconseguir una menor afectació al medi 
natural.

2.3. ELS CANALS DE REG: SÉQUIES, 
FILLOLES I CORREDORES

2.3.1. Descripció

L’aigua és un recurs fonamental per a l’acti-
vació de l’agricultura i, en aquest sentit, les 
aigües superficials del Delta han jugat un pa-
per rellevant en el desenvolupament del ter-
ritori i del paisatge agrícola de la comarca.

L’activitat agrícola gira completament al 
voltant de l’ús de l’aigua, la qual cosa ha do-
nat com a resultat un complex conjunt d’in-
fraestructures associades i un ric patrimoni 
cultural.

Cal tenir en compte que el delta del Llo-
bregat és un territori amb una forta tradició 
d’horta d’arbres fruiters que durant molts se-
gles ha estat el principal subministrador de 
fruites i verdures fresques a la ciutat de Bar-
celona. Bona part d’aquest territori actual-
ment forma part del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, un espai agrari protegit de 3.350 
ha, aproximadament, que pretén assegurar 
aquesta activitat agrícola i donar-li continuï-
tat, però també potenciar les funcions am-
bientals de l’espai agrari com a opció estratè-
gica per a la qualitat del territori del Delta i 
de la vall Baixa.

L’aigua ha constituït un agent estructural 
i formal del territori, fet que el fa interessant 
no solament com a factor natural i de paisat-
gisme, sinó també com a element que intro-
dueix jerarquies territorials. La distribució 
de l’aigua a través dels canals de reg i les se-
ves derivacions (séquies, filloles i regadores) 
va comportar una determinada organització 
de les propietats i les parcel·les, tal com es re-
flecteix clarament a l’àrea de la vall Baixa, on 
les parcel·les s’estenen allargassades des del 
canal de reg fins al riu.

Va ser durant el segle xix quan l’agricul-
tura de la comarca experimentà la seva sego-
na revolució, i durant aquesta centúria es 
construïren els principals canals de regadiu 
que transformaren el paisatge agrari i que fo-
ren la base de la prosperitat agrària, prepa-
rant-la per viure a mitjan segle xx la seva 
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època d’or. L’accés a l’aigua va permetre in-
crementar les produccions fins a arribar a 
quatre collites anuals, fet que va convertir 
aquesta zona agrícola en el rebost de Barce-
lona durant molts anys.

La progressiva implantació del regadiu va 
ser possible gràcies a la proximitat del riu 
Llobregat, els seu efluents (riu Anoia, riera 
de Rubí i diverses rieres i torrents del seu 
tram baix) i els seus aqüífers.

Segons Pomés (2001), l’aprofitament de 
les aigües superficials per al reg agrícola va 
donar lloc a la construcció dels canals de re-
gadiu següents i a la constitució, en la major 
part dels casos, de les respectives comunitats 
de regants:

— El canal de la Infanta Carlota. Va ser el 
primer canal a construir-se i s’inaugurà l’any 
1819. Situat al marge esquerre del riu, ales-
hores en prenia les aigües. Amb una llargada 
de 17 km de canalitzacions principals havia de 
permetre el reg d’unes 3.000 ha, 1.200 de les 
quals corresponien a la comarca estricta del 
Baix Llobregat, entre Molins de Rei, Sant Fe-
liu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà 
de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, fins 
al barri de Sants i la part sud de Montjuïc, ja 
dins el terme de Barcelona.

— El canal de la Dreta. Si bé es començà a 
gestar al mateix moment que el de l’esquerra, 
es va inaugurar més tard, l’any 1858, després 
de resoldre diferents problemes de drenatge i 
abastament de cabals. Situat al marge dret 
del riu, també en prenia les aigües. Amb uns 
14 km de canalitzacions principals regava al 
voltant de 1.900 ha de camps agrícoles com-
presos entre Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i 
el Prat de Llobregat fins a la platja a llevant 
de la Ricarda (Delta central).

— La xarxa de corredores del Delta. Cons-
truïdes entre els segles xviii i xix, varen per-
metre la dessecació del Delta. Es tractava 
d’una xarxa formada per 20 km de canalitza-
cions que foren concebudes inicialment per 
fer la funció de drenatge i per evitar la sali-
nització dels terrenys, ja que en aquesta zona 
el nivell de les aigües freàtiques es troba en-
tre 0,5 i 1 m de profunditat respecte a la su-
perfície del terreny. Només permetia el seu 
ús com a aigua de reg quan aquesta no era 
gaire salada, ja que es barrejava amb l’aigua 
de pluja, drenatge dels camps i aigua de 
l’aqüífer superficial.

A finals del segle xix, es perforaren pous 
artesians a l’aqüífer profund i s’inicià així 

Figura 8. Paisatge agrí-
cola del Delta (Sant Boi de 
Llobregat). Autor: Xavi 
Pérez - Parc Agrari del Baix 
Llobregat.
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l’explotació de les aigües subterrànies per a 
l’agricultura. Més tard, quan la sobreexplota-
ció va fer descendir el nivell piezomètric, va 
ser necessari utilitzar motors elèctrics i d’ex-
plosió per extreure’n l’aigua. Aquests pous 
eren emprats per al reg agrícola, però també 
per al subministrament d’aigua potable per a 
l’ús domèstic de les masies.

La construcció dels canals de regadiu va 
tenir una gran influència en l’evolució dels 
conreus desenvolupats a la comarca, ja que 
durant el segle xviii el cultiu principal al 
Delta havia estat la barrella. Aquesta planta 
herbàcia creixia espontàniament a les sorres 
salinoses, es collia i es reduïa a cendres per 
tal d’obtenir-ne sosa i ser venuda com a ma-
tèria primera als industrials del vidre, del 
sabó o, fins i tot, tèxtils.

Tot i que ja existien alguns camps de con-
reu d’horta i fruiters, a l’acabament del se-
gle xix i a l’inici del xx, la barrella fou pro-
gressivament substituïda per les plantacions 
d’arròs, sobretot a les finques més properes 
al mar que s’abastien de l’aigua extreta amb 
l’explotació de l’aigua artesiana.

L’accés a l’aigua possibilità l’increment de 
les produccions agrícoles, la qual cosa va in-
centivar l’augment de la superfície agrícola 
destinada als conreus d’horta i els fruiters. 
En la primera meitat del segle xx, que es pre-
senta com l’època daurada de l’agricultura al 
Baix Llobregat, es produeix una intensifica-
ció i especialització dels conreus d’horta i 
fruiters, i la superfície de cultiu es distribueix 
d’una manera molt semblant a la que es dóna 
ara per ara, essent de l’ordre del 60 % de la 
superfície per a conreus d’horta (carxofes, 
patates, enciams, escaroles, espàrrecs, porros, 
cebes, bledes, coliflors, tomàquets, melons, 
síndries, mongetes, etc.) i el 40 % restant per 
a cultius de fruiters, entre els quals els presse-
guers, les pruneres, les pomeres i les pereres 
es mantenien com a predominants. Aquesta 
situació de bonança, però, inicià un procés 
de davallada durant la segona meitat del se-
gle xx a causa de la forta competència pro-
duïda per l’entrada de productes d’arreu del 
món i també perquè el fort creixement de 

l’àrea metropolitana va fer que la producció 
del Baix Llobregat fos insuficient i calgués re-
córrer a produccions d’altres zones, i perquè 
el creixement urbanístic va retallar substan-
cialment la zona agrícola regada.

2.3.2. Situació actual dels canals  
de reg

Actualment, els canals de regadiu descrits en 
els paràgrafs anteriors continuen en actiu, 
tot i que han vist modificat el seu traçat, la 
seva àrea regable associada i la seva font de 
subministrament. Aquests canvis han estat 
deguts principalment a la reducció de la su-
perfície cultivada, a la urbanització, a la im-
plantació en el territori d’infraestructures 
viàries i ferroviàries i a la disponibilitat de 
l’aigua per a usos diferents de l’ús de boca. 
Encara avui, el riu Llobregat i el seu aqüífer 
són els principal proveïdors d’aigua per al 
reg, tot i que la utilització de l’aigua regene-
rada es planteja com un nou recurs hídric. 
Aquesta aigua, en algun cas, ja fa més de 
vint-i-cinc anys que s’utilitza, però en d’al-
tres s’utilitza tan sols quan hi ha un període 
de sequera.

Al delta del Llobregat, i en conseqüència 
al Parc Agrari del Baix Llobregat, hi ha, 
doncs, un conjunt d’àrees regables que cor-
responen a territoris continus on majorità-
riament s’utilitza una aigua de reg que té el 
mateix origen. La procedència de les aigües 
de reg té actualment diversos orígens:

— El canal de la Infanta. Amb la cons-
trucció de la derivació Anoia-Rubí, l’any 
1968, aquest canal va deixar de portar aigua 
del riu Llobregat per a derivar les aigües que 
provenen de la riera de Rubí (conca del Va-
llès fortament industrialitzada i urbanitzada 
amb efluents de les EDAR de Terrassa i 
Rubí) i del riu Anoia. El diferencial de con-
ductivitat entre les aigües del Llobregat i les 
del canal de la Infanta (Rubí i Anoia mescla-
des) actualment és de 500-700 μS/cm supe-
riors per a aquestes últimes, tot i que històri-
cament aquesta diferència havia estat encara 
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més gran. Actualment, els cabals derivats són 
els mateixos, tot i que la superfície a abastar 
s’ha reduït fins a l’entorn de 420 ha. La quali-
tat de l’aigua d’aquest canal ha millorat, però 
no d’una manera suficient, amb la implanta-
ció de tractaments terciaris a les EDAR cor-
responents.

L’any 1969 es va construir el canal de 
l’Autopista, juntament amb la derivació Ru-
bí-Anoia i la construcció de l’autopista A-2. 
Es tracta d’un col·lector a cel obert que recull 
els excedents del canal de la Infanta, les ai-
gües d’algunes rieres del marge esquerre, 
l’efluent de l’ERA de Sant Feliu de Llobregat 
i els excedents de reg i de pluvials dels camps 
irrigats de la zona de Molins de Rei i Sant Fe-
liu de Llobregat. Originalment, aquest canal 
abocava 2 km aigües amunt de la captació de 
l’ETAP i provocava aturades de la planta pels 
greus problemes de qualitat. No va ser fins a 
l’any 1979 quan es va proposar la construc-
ció del tub del Governador Belloch, un calaix 
de 1.500 mm que recull les aigües del canal de 
l’Autopista i les aboca just passada la capta-
ció de l’ETAP. En cas de pluges abundants o 
per cabals que el tub del Governador no pot 
absorbir, el canal de l’Autopista disposa, en 
el punt d’abocament històric, d’un sobreeixi-
dor (una comporta en sentit únic) que, quan 
hi sobreïx l’aigua, acaba provocant en molts 
casos l’aturada de l’ETAP per contaminació.

Aquestes aigües derivades també tenen 
un efecte sobre les subterrànies, ja que les ai-
gües que s’infiltren a l’aqüífer de la vall Baixa 
són la infiltració del riu, els excedents dels 
regs i les pèrdues que puguin tenir els canals 
juntament amb les pèrdues de clavegueram 
urbà. En termes qualitatius, la part del marge 
esquerre d’aquest aqüífer presenta una major 
salinitat que la que es troba subjacent al riu o 
al marge dret (Hernández, 2003), conse-
qüència directa de la qualitat de les aigües 
superficials.

A l’Hospitalet de Llobregat tocant a la 
Gran Via, part dels excedents del canal de  
la Infanta, ja en el seu tram final, aboquen di-
rectament al riu. Els cabals de reg que no són 
derivats cap a l’única zona agrícola encara 

existent a l’Hospitalet de Llobregat són abo-
cats al col·lector del carrer de la Fama de 
Cornellà de Llobregat i, per tant, acaben a 
l’ERA del Prat de Llobregat.

— El rec Vell de Sant Vicenç dels Horts. 
Correspon a una zona d’unes 45 ha situada al 
municipi de Sant Vicenç dels Horts, al marge 
dret del riu, no connectada al canal de la 
Dreta. Inicialment, aquesta zona es nodria 
del cabal que portava la riera de Cervelló, 
una aigua que provenia principalment de 
l’escorrentia de les zones de muntanya i dels 
municipis del seu entorn.

El creixement urbanístic dels municipis 
de la conca de la riera de Cervelló i de Sant 
Vicenç dels Horts va fer augmentar el cabal 
ordinari de la riera i també el del rec Vell pel 
fet d’aportar un volum relativament impor-
tant d’aigües residuals que es barrejaven amb 
les que naturalment fluïen per la riera. Des 
de l’any 1985 fins ara s’han canalitzat amb 
obra diversos trams d’aquest rec. L’any 1998, 
amb l’entrada en funcionament dels col·lec-
tors d’aigües residuals dels municipis de la 
conca de la riera de Cervelló, comportà l’as-
secament de la riera fora del període hiver-
nal. No és fins a l’any 2000, després de passar 
l’estiu de 1999 sense aigua, que s’inicien els 
tràmits per recuperar els cabals d’aigua per al 
reg i es constitueix la Comunitat de Regants 
del Rec Vell. L’any 2003, l’efluent de l’ERA 
de Sant Feliu de Llobregat es plantejà com  
a recurs alternatiu, i s’atorgà la concessió  
de l’aprofitament de les aigües regenerades de 
l’ERA per a ús agrícola. La seva qualitat no 
era la millor per al reg, però es plantejava 
com a l’únic recurs disponible. Aquesta ai-
gua es barreja actualment amb la d’un pou 
per tal de millorar-ne la qualitat agronòmica.

— El canal de la Dreta. A causa de les mi-
llores en la qualitat de l’aigua dels darrers cin-
quanta anys, és l’aigua de millor qualitat que 
és emprada per al reg en termes de salinitat 
(característica més destacable de les aigües al 
Delta). La captació del canal de la Dreta del 
Llobregat inicialment es trobava a Sant Vi-
cenç dels Horts, però entre el final dels anys 
noranta i l’inici del 2000, amb motiu de les 
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obres de l’autovia, es va traslladar a Pallejà. El 
canvi es va produir quan també s’amplià la 
llera del riu Llobregat per a garantir la capaci-
tat hidràulica. Traslladar dos quilòmetres ai-
gües amunt la resclosa implicava una altura 
de presa inferior. El canal ha passat d’irrigar 
unes 1.900 ha des de Sant Vicenç dels Horts 
avall a irrigar-ne unes 1.240 ha actualment.

Per a èpoques de sequera o d’escassetat 
de recursos hídrics, es preveu la reutilitza- 
ció de les aigües que genera el tractament 
terciari de l’ERA del Baix Llobregat, la qual 
rep un tractament addicional a la planta 
d’electrodiàlisi reversible construïda a Sant 
Boi de Llobregat amb la finalitat de reduir-ne 
la salinitat i assolir la qualitat acceptable des 
del punt de vista agronòmic.

— La xarxa de corredores del Delta. 
L’efluent de l’ERA de Gavà-Viladecans és 
abocat en tres punts de la xarxa que el distri-
bueix per tota la superfície agrícola del Delta 
occidental: un a la corredora principal al 
camí de la Pava amb el 50 % del retorn 
(Gavà), un altre a la corredora dels Llanassos 
en un punt proper a la riera de Sant Llorenç 
amb un 30 % (Viladecans) i finalment un de 
darrer a la capçalera de la corredora de Can 
Sabadell amb un 20 % (Viladecans). Aquesta 

aigua es barreja amb la de pluja, la del dre-
natge dels camps i la de l’aqüífer superficial, i 
les seves canalitzacions fan una doble funció: 
com a xarxa de reg i com a xarxa de drenatge. 
Acaba en els grans estanys de la Murtra i el 
Remolar, amb connexions temporals al mar.

Aquesta infraestructura, molt densa en 
els seus orígens i localitzada antigament en-
tre la zona agrícola delimitada per la carrete-
ra C-245 i el mar, s’ha anat alleugerint amb el 
pas del temps a conseqüència de la progressi-
va urbanització de la zona i la construcció de 
l’autopista C-32. En qualsevol cas, l’estructu-
ra laberíntica de la xarxa de corredores faci-
lita la distribució de les aigües, però en difi-
culta l’evacuació i la conservació.

— Pous del Delta. L’ús de les aigües sub-
terrànies només es planteja d’una manera ex-
clusiva en aquells sectors del Delta als quals 
no arriben les xarxes de distribució de l’aigua 
superficial, ja que molts dels pous s’han dei-
xat d’utilitzar per problemes de salinitat. Es 
tracta de pous que capten aigua de l’aqüífer 
profund (que en general presenta més quali-
tat que el superficial) i que abasteixen una 
superfície aproximada de 550 ha. També hi 
ha pous agrícoles en algunes finques que es 
poden regar amb aigües superficials.

Figura 9. Camp de car-
xofes i canal de reg del ca-
nal de la Dreta al Delta. 
Autor: Xavi Pérez - Parc 
Agrari del Baix Llobregat.
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El conjunt del delta del Llobregat presen-
ta, doncs, a l’actualitat un cicle de l’aigua 
molt més complex, si es compara amb la si-
tuació de principi del segle xix.

2.3.3. Xarxes de distribució  
de l’aigua

Si bé pel que fa al canal de la Infanta Carlota i 
al canal de la Dreta existeix una xarxa de dis-
tribució de l’aigua del reg separada de la xar-
xa de drenatge, pel que fa a les corredores de 
l’hemidelta dret hi ha una única xarxa que 
realitza aquesta doble funció.

Per a cada cas s’estableix una jerarquia de 
canalitzacions de primer, segon i fins i tot  
de tercer ordre que permeten fer arribar l’ai-
gua de reg fins a peu de parcel·la. Hem de te-
nir en compte que el sistema de reg majorità-
riament emprat al Delta està basat en un 
sistema tradicional en alguna de les seves di-
ferents modalitats: per solcs, a manta per fei-
xes o inundació. L’aigua entra directament a 
la parcel·la per gravetat després d’obrir o ai-
xecar el bagant respectiu que es troba a peu 
de parcel·la. Això es possible perquè les cana-
litzacions es troben construïdes per sobre del 
nivell dels camps. A les finques més properes 
al mar, es fa un reg de suport quan la planta 

Les aigües de reg
al Parc Agrari

Corredores del Delta: 
573 ha

Canal de la Dreta: 
1.240 ha

Canal de la Infanta: 
430 ha

Rec Vell de Sant Vicenç 
dels Horts: 34 ha

Pous del Delta:
550 ha

Xarxa bàsica de reg

Xarxa bàsica de drenatge

Figura 10. Zonificació de les aigües de reg del Parc Agrari del Baix Llobregat. Font: Parc Agrari del Baix 
Llobregat.
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és petita i, quan ja ha arrelat, ella mateixa es 
nodreix d’aigua per capil·laritat del nivell 
freàtic, que és força alt en aquesta zona.

La resta de finques agrícoles tenen instal-
lacions de reg a pressió, bé sigui per aspersió 
o per reg localitzat (goteig i microaspersió).

En la distribució de l’aigua intervenen, 
doncs, en primer lloc i pel que fa al sistema 
de reg, els canals principals que deriven l’ai-
gua directament del punt de captació; en se-
gon lloc, les séquies que tenen una capacitat 
hidràulica inferior; en tercer lloc, les filloles i, 
en quart lloc, les regadores, que poden tenir 
subregadores que es ramifiquen dins la par-
cel·la. Un seguit de comportes de diferents 
tipus (de guillotina, de planxa, taps de pedra, 
etc.) permeten distribuir l’aigua per tot 
aquest entramat.

Els canvis produïts al territori, però, han 
fet modificar la funcionalitat lògica de la xar-
xa anteriorment descrita i ens trobem amb 
trams de canals que transcorren per la zona 
urbana, cosa que en dificulta el manteni-
ment, filloles que funcionen com a séquies, 
valls que han perdut la capacitat de drenatge 
per falta de manteniment, etc.

Molt probablement, els elements de l’es-
pai agrari que han quedat més afectats per la 
progressiva desestructuració del territori han 
estat les xarxes de reg, de drenatge i de ca-
mins, ja que han estat tallades, desviades i 
desorganitzades. Tot això ha comportat, en 

darrer terme, la seva manca de funcionalitat i 
un fort impacte negatiu en les activitats agrà-
ries («Pla Especial de Protecció i Millora del 
Parc Agrari del Baix Llobregat», DOGC, 
núm. 4216, 2004).

En un delta, el poc o nul pendent del ter-
reny fa que el desguàs de les aigües pluvials 
sigui també un altre factor rellevant, ja que 
les pèrdues de cultius a causa d’inundacions 
incideixen en la viabilitat de les explotacions 
agrícoles. És per aquest motiu que també 
existeix una xarxa de drenatge formada per 
les pluvials, les valls i les subvalls.

En el cas de les corredores del delta de 
Gavà i Viladecans, es produeix una situació 
molt complexa, ja que la mateixa xarxa ha de 
complir dues funcions que d’entrada sem-
blarien contràries. Per a assolir aquest objec-
tiu es desplega una xarxa de corredores (les 
canalitzacions principals), que es deriven en 
valls i subvalls, per les quals l’aigua pot circu-
lar en dos sentits segons si està treballant 
com a reg o com a drenatge. A diferència del 
cas anterior en què l’aigua de reg entrava di-
rectament per gravetat a la parcel·la, en aquest 
cas, i a causa d’aquesta doble funció, les ca-
nalitzacions es troben per sota del nivell dels 
camps, la qual cosa fa que per a accedir a l’ai-
gua sigui necessari emprar bombes d’aspira-
ció o d’implosió.

Malgrat l’orografia plana del territori per 
on s’estén aquesta xarxa, amb pendents infe-

Figura 11. Camp de carxofes i 
canal de reg del canal de la Dreta al 
Delta. Autor: Xavi Pérez - Parc 
Agrari del Baix Llobregat.
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riors a l’u per mil, hi ha dos punts situats a 
cota inferior on conflueixen les canalitzacions 
principals i per on el drenatge es fa normal-
ment d’una manera natural per a acabar final-
ment arribant al mar: són les llacunes de la 
Murtra (principalment) i el Remolar. Un ter-
cer punt de desguàs el constitueix la riera de 
Sant Climent. Cal tenir en compte que, en cas 
de tempesta i si hi ha vent de llevant, la for- 
ça de l’aigua del mar i la formació d’una bar-
rera de sorra impedeixen el desguàs natural 
de l’estany de la Murtra i és per això que cal 
forçar també el drenatge de la llacuna amb un 
cargol d’Arquimedes situat al marge esquerre, 
per sobre de l’autovia C-31. Ens trobem, 
doncs, que el drenatge de la xarxa de corredo-
res del Delta occidental depèn dels nivells de 
l’aigua a les llacunes de la Murtra i el Remolar 
i de la riera de Sant Climent, del rendiment 
dels cargols d’Arquimedes (tres en total) i dels 
passos habilitats sota l’autovia de Castelldefels 
o C-31, actuals colls d’ampolla del sistema.

El reg a tesa o a manta, malgrat tenir l’in-
convenient d’un elevat consum d’aigua, 
aporta importants avantatges en una zona 
deltaica com la del Llobregat. Tradicional-
ment, s’ha practicat una tècnica d’inundació 
temporal de les parcel·les de conreu anome-

nada «estanyat». És una tècnica agrícola típi-
ca del Baix Llobregat practicada per lluitar 
contra la salinització dels sòls agraris. La là-
mina d’aigua dolça sobre la superfície del 
camp empeny cap al subsòl les sals que les 
plantes li han xuclat. Avui l’estanyat també 
es revela com una tècnica molt favorable per 
a conservar el poblament de determinades 
espècies d’ocells protegits (Miralles, 1998).

En inundar prèviament el conreu s’obté 
un rentat de sals (molt abundants en conreus 
propers al mar) de les terres i s’aconsegueix 
un efecte fungicida, insecticida i desinfectant. 
Lògicament, aquesta creació de superfície 
inundada de poca fondària beneficia moltes 
espècies d’aus aquàtiques, ja siguin migrado-
res, nidificants o hivernants, segons l’època 
de l’any en què es realitzi i la durada que tin-
gui. El grup més afavorit és el dels limícoles, 
els quals, a més, no provoquen cap efecte ne-
gatiu en els conreus del voltant (Sales, 2002).

Des del punt de vista agronòmic, es tracta 
d’un mètode simple i efectiu de reduir la sali-
nitat del terreny, incorporar nutrients al sòl, 
combatre les males herbes per ofegament i 
millorar les condicions de fertilitat. Des del 
punt de vista del medi natural, constitueix 
un suport per a la conservació dels ocells 

Figura 12. Comporta de 
derivació del canal princi-
pal. Autor: Xavi Pérez - 
Parc Agrari del Baix Llo-
bregat.
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aquàtics, contribuint així al manteniment de 
la biodiversitat.

Aquesta tècnica es practica sobretot a les 
zones agrícoles del Prat de Llobregat i Sant 
Boi de Llobregat, on es presenten els sòls de 
textura francollimosa adients per a realitzar 
aquesta tècnica. En altres zones del Delta no 
és possible perquè el terreny és massa sor-
renc (Viladecans i Gavà) i no reté l’aigua. Des 
del punt de vista agronòmic, són suficients 
uns deu o quinze dies d’estanyat, mentre que 
des del punt de vista de la nidificació caldrien 
uns tres mesos, és a dir, que la durada depèn 
dels beneficis que es vulguin obtenir.

La mateixa aigua aplicada a través d’un 
reg a pressió pot presentar limitacions per a 
determinats cultius sensibles, ja que pot pro-
vocar l’aparició de necrosi i cremades foliars 
precisament per causa de la salinitat.

2.4. LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

2.4.1. Presentació

Els aqüífers del tram final del riu Llobregat 
estan conformats per l’aqüífer al·luvial lliure 
de la vall Baixa, des del Papiol fins a Cornellà 

de Llobregat, i pel sistema deltaic detrític del 
riu Llobregat, on es localitzen dos aqüífers, el 
superficial i el profund, separats per un tascó 
de llims i argiles de prodelta, amb espessor 
creixent en direcció al mar. De la mateixa 
manera, el tascó de llims es va aprimant fins 
els marges del Delta i provoca que aquests 
aqüífers es connectin (figura 14). Tots els 
materials són de l’edat quaternària, de final 
del Pleistocè i l’Holocè (Marquès, 1984; Cus-
todio, 1965; CAPO, 1985; Queralt et al., 
2006; Gàmez, 2007).

La principal recàrrega d’aquests aqüífers 
prové de l’aigua del riu Llobregat. En segon 
lloc, de les aportacions laterals i de la recàrre-
ga per infiltració d’aigua de pluja. Finalment, 
les pèrdues de xarxa també contribueixen  
a les entrades dels aqüífers.

Pel que fa a l’aqüífer profund del Delta, 
les entrades d’aigua depenen principalment 
de les aportacions provinents de l’aqüífer de 
la vall Baixa i de les que aporta l’aqüífer 
superficial. Aquest darrer aqüífer presenta 
una bona connexió amb l’aqüífer profund a 
les zones de marge del Delta, ja que és on 
s’atasconen els llims que els separen hidràu-
licament tots dos. Aquest fet repercuteix en 
la qualitat de l’aqüífer profund, atès que el 

Figura 13. Comporta de 
derivació o bagant d’aigua 
a la regadora. Autor: Xavi 
Pérez - Parc Agrari del Baix 
Llobregat.
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superficial presenta una notable càrrega or-
gànica (pèrdues de la xarxa de clavegueram, 
nutrients dels excedents de reg) i elevades 
concentracions de sulfats, nitrats i/o amoni, 
etc., que acaben incorporant-se a les aigües 
dels marges de l’aqüífer profund.

2.4.2. L’aqüífer superficial

L’aqüífer superficial del Delta es caracteritza 
per estar format per unes sorres fines i grolle-
res que només a vegades o en algunes zones 
presenten graves. Com a màxim arriba als 
20 m de profunditat. La seva espessor acostu-
ma a ser d’entre 5 i 10 m donada la presència 
de llims i argiles de la zona no saturada.

Fins que no es descobriren les aigües ar-
tesianes de l’aqüífer profund, la població ha-
via utilitzat els pous d’aquest aqüífer més 
som per al seu subministrament. L’alternati-
va eren les aigües superficials, sempre de 
menys qualitat microbiològica si es volien 
destinar al consum.

Les fosses sèptiques, i posteriorment l’ac-
tivitat industrial, les pèrdues de clavegueram, 
l’agricultura intensiva i l’ús de productes fito-
sanitaris han provocat una pèrdua de la qua-
litat de l’aigua d’aquest aqüífer. Actualment, 
el seu estat és divers segons la zona del Delta.

Pel que fa als nivells freàtics de l’aqüífer 
superficial, estan condicionats per diferents 
factors. El mar actua com a nivell fix i, a me-

sura que ens hi apropem, el nivell freàtic va-
ria menys. Als nuclis de l’Hospitalet de Llo-
bregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, el 
tascó de llims que separa l’aqüífer superficial 
del profund va desapareixent i, consegüent-
ment, els nivells s’assemblen més entre aqüí-
fers (figura 14). Els nivells més alts es troben 
al nucli del Prat de Llobregat. L’aeroport 
també condiciona la piezometria a través 
dels canals perimetrals de les pistes. Al mar-
ge esquerre del Delta, els ferrocarrils i el me-
tro condicionen la piezometria en ser un 
punt drenant de l’aqüífer.

Pel que fa a la qualitat de l’aqüífer, és di-
versa en funció dels balanços locals d’aigua 
(entrades i sortides de flux).

2.4.3. L’aqüífer profund

El 4 d’agost de 1893 es perforà el primer pou 
d’aigües artesianes al delta del Llobregat 
(Ferret, 1993) i és al llarg del segle xx que es 
massifica l’aprofitament de l’aqüífer profund. 
Al Delta, l’ús principal de les aigües subterrà-
nies era agrícola, però als municipis del Prat 
de Llobregat i Cornellà de Llobregat es van 
construir pous per a l’abastament de la po-
blació. A principi de segle, les aigües de 
l’aqüífer profund eren surgents, i a la vall 
Baixa el riu i l’aqüífer estaven connectats 
(Santa María i Marín, 1909). A partir de la 

Figura 14. Tall longitudinal dels aqüífers de la vall Baixa i delta del Llobregat (Ministerio de Obras Públi-
cas, 1966; Manzano et al., 1993; modificat per UPC, 2002).
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Figura 15. Mapa d’isopiezes de l’aqüífer superficial al delta del Llobregat (2014). Font: Elaboració CUADLL.

Figura 16. Evolució de les extraccions i de la recàrrega artificial a la vall Baixa i aqüífer profund del Delta. 
Període 1965-2014. Dades: CUADLL.
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dècada del 1940, l’activitat industrial va aug-
mentar molt i va provocar que els nivells 
piezomètrics se situessin per sota del nivell 
del mar. En anys posteriors, amb la construc-
ció de la planta potabilitzadora de Sant Joan 
Despí, l’extracció de l’aqüífer va disminuir a 
la zona de Cornellà de Llobregat, ja que es va 
substituir l’aigua subterrània per la superfi-
cial del riu Llobregat i es va reservar la pri-
mera per a casos d’escassetat d’aigua circu-
lant pel riu o per a moments en què la qualitat 
de l’aigua del riu fos deficient (Solà, 2009).

Als anys 1960-1970, les extraccions 
d’aquests aqüífers eren d’uns 120 hm3. Era un 
moment d’una activitat industrial molt inten-
sa, en què els nivells piezomètrics van assolir 
cotes de –25 msnm al centre del Delta (Fer-
ret, 1985).

A partir de 1976, les extraccions han anat 
disminuint gràcies a l’estalvi i al tancament 
industrial i a la substitució per a l’abasta- 
ment i l’agricultura de l’aigua subterrània per 
la superficial, essent les extraccions la meitat 
que als anys setanta, amb canvis d’usos asso-

ciats. Així mateix, també s’han fet diferents 
activitats de recàrrega a partir d’aigua del riu 
i, més recentment, amb aigua regenerada. Ac-
tualment, el 73 % de les extraccions totals és 
per a usos d’abastament, el 19 % per a la in-
dústria i el 8 % per a usos agrícoles (figura 16), 
amb una recuperació dels nivells piezomètrics 
fins a una cota per sobre el nivell del mar a la 
zona central del Delta (figura 17).

La transformació progressiva del sòl ha 
provocat una disminució de la superfície de 
recàrrega a causa de la impermeabilització, 
fet que, sumat a les extraccions que hi han 
tingut lloc, ha anat provocant un desequilibri 
entre les extraccions i la progressiva dismi-
nució de l’aigua de recàrrega, amb un con de 
bombament situat a la part central del Delta, 
on actualment es concentra el 40 % de les ex-
traccions totals, tot i que anys enrere la Zona 
Franca també era centre d’una explotació in-
tensiva.

La permanència del nivell piezomètric de 
l’aqüífer profund del Delta per sota del nivell 
del mar durant més de cinquanta anys, su-

Figura 17. Evolució històrica dels nivells màxims i mínims de l’aqüífer profund al nucli del Prat de Llobre-
gat. Dades: CUADLL i la Seda de Barcelona.
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mada a la connexió de l’aqüífer profund sub-
mergit amb el mar (Manzano, 1993; Gàmez, 
2007) i a la construcció d’una dàrsena por-
tuària terra endins, provoca l’entrada de l’ai-
gua de mar cap al continent i la salinització 
de l’aqüífer (figura 18). Des del 2009 fins a 
l’actualitat la intrusió ha reculat lleugera-
ment donada la contenció en les extraccions, 
la gestió de la recàrrega i el manteniment 
dels nivells freàtics al voltant de la cota zero.

Donada la importància d’aquests aqüí-
fers, en ser un recurs estratègic per a garantir 

el subministrament d’abastament en mo-
ments d’escassetat del recurs hídric, s’han 
realitzat innumerables estudis dels aqüífers 
del Baix Llobregat, tant de caracterització 
geològica i hidrogeològica com hidroquími-
ca des del principi del segle xx (Custodio, 
1967; Marquès, 1984; Peláez, 1983; Iríbar, 
1992; Manzano, 1993; Gàmez, 2007, entre 
d’altres), i s’han dut a terme diversos models 
numèrics com a eina d’integració de tot el 
sistema, actualment en ús (Vázquez-Suñé et 
al., 2006).

Figura 18. Estat qualita-
tiu de la vall Baixa i aqüífer 
profund del Delta pel que fa 
a clorurs. Dades en mg/L.
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2.5. LES AIGÜES REGENERADES

Els cada vegada més freqüents episodis de 
sequera (el darrer, l’any 2005) comporten 
que la prioritat d’ús dels recursos hídrics 
existents sigui per a beure. Aquesta tendèn-
cia fa que sigui necessari pensar en altres 
fonts de subministrament d’aigua alternati-
ves a l’aigua del riu Llobregat i de l’aqüífer. 
Els projectes d’ampliació dels sistemes ac-
tuals de tractament de les aigües residuals, 
amb la implantació de tractaments avançats 
en diferents depuradores de la zona, plante-
gen la reutilització com a recurs alternatiu 
(font ACA). Per tant, qualsevol estratègia de 
futur necessàriament ha de ser plantejada 
d’una manera integral, tenint en compte els 
diferents recursos i usuaris presents al terri-
tori.

Les mesures de reutilització estan enfoca-
des a subministrar aigua regenerada a aquells 
usos no prioritaris que permetin, en cas de 
necessitat, alliberar aigua de reg provinent 
del riu per donar-la a l’abastament. Les ai-
gües regenerades aporten complexitat al cicle 
de l’aigua, però a la vegada augmenten la ga-
rantia de subministrament a tots els usos, in-
clòs l’ús ambiental.

A la vall Baixa i delta del Llobregat hi ha 
tres grans depuradores que tracten les aigües 
de bona part de l’àrea metropolitana de Bar-
celona: l’ERA de Sant Feliu de Llobregat, la 
del Prat de Llobregat i la de Gavà.

La depuradora del Prat de Llobregat trac-
ta les aigües equivalents per a 1.706.250 habi-
tants. Del seu cabal tractat se’n poden reuti-
litzar 300.000 m3/dia amb el tractament 
terciari i 15.000 m3 amb un d’avançat. 
Aquestes aigües poden ser utilitzades per a 

múltiples usos: reg a Montjuïc, recàrrega de 
l’aqüífer profund del Delta (barrera hidràuli-
ca) o del de la vall Baixa (basses de recàrre-
ga), aportació de cabal de manteniment al 
riu en cas de sequera i manteniment de les 
zones humides de Cal Tet i de la Ricarda.

Part de l’aigua regenerada també pot ser 
transportada a la planta d’electrodiàlisi re-
versible de Sant Boi de Llobregat. Aquesta 
planta permet reduir la salinitat i podrà ser 
utilitzada, en cas de sequera, pels pagesos del 
canal de la Dreta o bé per a recarregar aqüí-
fers a través de les basses de Sant Vicenç dels 
Horts i les projectades a Santa Coloma de 
Cervelló.

L’aportació d’aigua regenerada es fa d’una 
manera discontínua pel que fa a les zones 
humides. En el cas de Cal Tet, aquesta aigua 
permet el manteniment dels prats humits i 
les jonqueres, la recàrrega de l’aqüífer super-
ficial i l’alimentació de l’estany. Per tal de re-
duir la concentració de nutrients de l’aigua 
regenerada, hi ha una extensió de 17 ha de 
canyissars de depuració. Pel que fa a la Ricar-
da, es van fer aportacions puntuals el 2008, 
però com que va comportar una aportació de 
fòsfor a l’estany es va aturar el bombament.

Cal afegir-hi que els estudis d’impacte 
ambiental dels projectes d’ampliació de l’ae-
roport i del desviament del riu ja preveien 
una afecció a l’aqüífer superficial. Per això, al 
canal de la Bunyola es va implantar una 
comporta abatible que, en situació de càrre-
ga, permetés augmentar el nivell de la làmina 
d’aigua. D’aquesta manera, la reducció de ni-
vells freàtics provocada per l’obertura de la 
nova llera no aniria més enllà d’aquest canal i 
evitaria l’afecció a Ca l’Arana i la Ricarda. En 
el cas de les obres d’ampliació de l’aeroport 

Taula 3. Característiques principals de les depuradores del Delta. Dades: Àrea Metropolitana de Barcelona.

ERA Capacitat-cabal de disseny (m3/dia) Cabal depurat (hm3/any)

Sant Feliu de Llobregat 72.000 17,5
Baix Llobregat 310.000 88,5
Gavà-Viladecans 64.000 13,2
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del Prat, es preveia un abatiment de nivell 
freàtic, ja que les pistes disposen de canals 
perimetrals de drenatge i es produeix una re-
ducció de la superfície agrícola que drenava 
cap a la Ricarda.

La depuradora de Gavà-Viladecans depu-
ra les aigües equivalents per a 330.000 habi-
tants. El cabal nominal reutilitzable és de 
32.000 m3/dia a abocar a les corredores i 
filloles de Gavà-Viladecans. Aquest bomba-
ment es realitza a demanda en funció de les 
necessitat hídriques. En aquesta zona, el ni-
vell de les corredores es correlaciona amb el 
de l’aqüífer. Així mateix, en funció de les 
pluges i de les necessitats dels conreus, se sol-
licita a la depuradora que bombi més o 
menys dies. Aquesta ERA també té prevista 
una aportació d’aigua per al reg d’espais 
verds de la zona urbana.

En un territori tan pressionat com el del-
ta del Llobregat, el cicle de l’aigua ha anat 
guanyant complexitat al llarg de les dècades. 
Actualment, les aigües regenerades tenen un 
gran potencial per a ser reutilitzades, però a 
la vegada els seus costos són més elevats res-
pecte a les aigües superficials. Per això, bona 
part de la reutilització depèn de l’estat dels 
embassaments i del sistema Ter-Llobregat. 
Com més disponibilitat de recursos superfi-
cials menor és el grau de reutilització i a l’in-
revés.

2.6. LA DESSALINITZADORA

En un context de país desenvolupat que ne-
cessita tenir cobertes les necessitats hídriques 
en tot moment, calia dotar l’àrea metropoli-
tana de Barcelona de més recursos per a 
l’abastament urbà. Els recursos del riu Llo-
bregat, el Ter i el Besòs, juntament amb els 
recursos subterranis, no donen una garantia 
de subministrament suficient i, per tant, ca-
lia implantar una nova infraestructura que 
aportés aquesta major garantia. La solució 
adoptada ha estat una dessalinitzadora ubi-
cada a la desembocadura del riu i a tocar de 
l’ERA del Prat de Llobregat. Aquesta dessali-

nitzadora pot captar fins a 120 hm3/any per a 
potabilitzar 60 hm3/any. La salmorra o re-
buig de la dessalinitzadora abans de ser abo-
cada es mescla amb les aigües de la depura-
dora del Prat de Llobregat, amb la qual cosa 
s’aconsegueix una reducció de la salinitat i, 
per tant, menys impacte sobre les aigües ma-
rines.

2.7. LA INTERACCIÓ DE LES AIGÜES 
AMB ELS SISTEMES NATURALS

El delta del Llobregat és un espai de recone-
gut valor ecològic i paisatgístic, per la pre-
sència d’hàbitats molt variats (sorrals costa-
ners, pinedes litorals, llacunes permanents, 
maresmes, conreus i prats humits), per la 
posició geogràfica que ocupa dins la princi-
pal via migratòria entre Europa i Àfrica de 
moltes espècies d’aus, per la notable diversi-
tat i singularitat pel que fa a la flora i la fau-
na, i per estar immers en una àrea intensa-
ment urbanitzada, fet que atorga als seus 
espais naturals una situació de clara excep-
cionalitat.

L’existència dels espais naturals del delta 
del Llobregat respon essencialment a dos 
factors. El primer té a veure amb la seva his-
tòria geològica i recent, ja que es tracta d’una 
plana al·luvial formada pels material aportats 
pel riu durant segles amb llacunes litorals 
formades pels braços abandonats del riu en 
canviar la seva llera.

Pel que fa a les maresmes de les Filipines i 
de la Murtra, corresponen a punts baixos del 
Delta formats per una progressiva sedimen-
tació que els ha anat aïllant de l’aigua de mar.

Quant a la zona costanera de Gavà-Cas-
telldefels, la platja està acompanyada d’un 
sistema dunar que forma un cordó litoral i 
que s’ha anat degradant per la pressió urba-
nística (figura 19).

El segon factor ha estat la progressiva 
ocupació del territori, urbà i industrial en un 
principi i de grans infraestructures en els úl-
tims anys. L’any 2004, per exemple, va desa-
parèixer l’estany de la Podrida amb les obres 

delta-llobregat.indb   65 12/12/2018   16:49:37



66 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

d’ampliació del port de Barcelona. Es dóna la 
peculiaritat que, amb la implantació dels 
nous carrers d’aquell àmbit, se li volia dedi-
car un carrer, però, és clar, quina indústria es 
voldria ubicar al carrer de la Podrida. La idea 
va ser desestimada.

a) L’estany de Ca l’Arana és un forat de 
fins a 9 m de profunditat i 1 ha de superfície 
corresponent a una antiga extracció d’àrids 
no reomplerta i inundada pel nivell freàtic. 

Previ al desviament del riu, l’aigua era força 
dolça, però amb el desviament aquest estany 
se salinitzà i actualment presenta una con-
ductivitat mitjana al voltant dels 4.600 μS/cm.

b) L’estany de la Magarola, amb una su-
perfície actual de 0,5 ha, ha patit en els últims 
anys l’efecte de la regressió del litoral. S’ha 
registrat una conductivitat mitjana de 40.000 
μS/cm, efecte de l’estreta comunicació amb 
el mar, que en condiciona les comunitats ve-
getals i animals, com ara la vegetació halòfila 
que l’envolta i els invertebrats aquàtics d’am-
bients salins.

c) L’estany de la Ricarda presenta unes 
dimensions d’uns 1.300 m de llarg amb una 
amplitud que oscil·la entre els 15 m a la part 
alta i els 100 m a la part baixa. La seva pro-
funditat és entre 2 i 4 m. Les seves aporta-
cions d’aigua ordinàries estan condicionades 
per les aigües de pluja, les de valls agrícoles i 
les subterrànies (Grau, 2010). Les sortides es 
poden donar per l’obertura de l’estany al 
mar, per evapotranspiració i per drenatge 

Figura 19. Fotografia d’una duna a Castelldefels 
l’any 1913. Font: Fons Ferret.

Figura 20. Mapa amb la delimitació de la xarxa Natura 2000. Font: Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais Naturals del Delta de Llobregat.
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cap a l’aqüífer. En funció d’aquests paràme-
tres i de l’època de l’any, l’estany es pot com-
portar com a emissor o com a receptor d’ai-
gües. En general, presenta uns cicles hivern/
estiu motivats no solament per tots aquests 
factors del balanç sinó també per la variació 
estacional eustàtica. És en els períodes d’es-
tiu, coincidint amb l’època de nivells baixos, 
quan s’aporta aigua primer d’un pou de 
l’aqüífer profund (2005); després (2008), 
puntualment, de l’ERA del Prat de Llobregat 
i, finalment, a partir de 2015, dels canals 
perimetrals de l’aeroport.

d) L’estany de la Roberta es va construir 
als anys quaranta del segle passat lligat al 
desguàs de l’aeroport i se’n va remodelar el 
contorn el 2003. Té una superfície de 2 ha i 
només rep aportacions d’aigua de l’aqüífer 
superficial. El fet de no rebre aportacions 
superficials provoca que la seva qualitat si-
gui de les millors del Delta, fet que s’eviden-
cia en els seus poblaments de plantes macrò-
fites. A prop seu, però desconnectat de la 
llacuna, l’aeroport hi té cargols d’Arquime-

des que desguassen aigua dels canals peri-
metrals.

e) L’estany del Remolar, de 6,5 ha, recull 
el desguàs de les aigües d’una part impor-
tant dels municipis de Sant Boi de Llobre-
gat, Viladecans i el Prat de Llobregat a través 
de la riera Roja, el canal de la Vidaleta i la 
reguera de les Bogues. A l’oest, adjacent al 
Remolar, es troba la maresma de les Fili-
pines, de 52 ha, una zona on, en funció de 
l’època de l’any i de la pluviometria, hi ha 
més o menys làmina d’aigua. Tancant aquest 
sistema natural hi ha el braç de la Vidala, un 
de construït als anys cinquanta per a la pràc-
tica de l’esquí nàutic, d’1,8 km de llarg i uns 
50 m d’ample i que ara forma part de l’espai 
protegit.

f ) L’estany de la Murtra és un estany re-
licte d’una antiga badia que passà a albufera i 
s’anà reomplint amb el pas dels anys. De fet, 
aigües amunt es troba la Murtrassa, un es-
tany que actualment es pot catalogar com a 
reblert. La superfície de la Murtra és de gai-
rebé 2 ha i li arriben aigües de la corredora 

Figura 21. El nivell de l’estany de la Ricarda amb evolució pluviomètrica i aportacions d’aigua externes. 
Dades nivell aigua: CUADLL i Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobre-
gat. Dades precipitació: Ruralcat. Aportació aigua: AMB. Aportació pou: AENA.
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principal, la de les Parets, acumulant aigües 
d’una superfície aproximada d’11 km2.

g) Les basses de Cal Dimoni, ubicades al 
centre del Delta, a la zona agrícola de Sant 
Boi de Llobregat, són tres antigues extrac-
cions d’àrids del anys setanta del segle xx no 
reomplertes on aflora l’aqüífer superficial. 
Amb l’aturada de l’extracció de sorres dels 
anys vuitanta, va començar el procés de na-
turalització fins a la situació actual amb unes 
comunitats vegetals i animals típiques de les 
zones humides. Ocupen una superfície total 
mullada de 3 ha.

L’aeroport del Prat de Llobregat ocupa una 
superfície de 10 km2 al centre del Delta, limi-
tant en bona part amb els seus espais naturals. 
Aquesta infraestructura necessita un sistema 
de drenatge per a protegir les seves instal·la-
cions que té dues funcions: drenar les aigües 
pluvials i limitar possibles augments del nivell 
freàtic. Aquests canals perimetrals de les pis-
tes acaben desguassant en diferents punts: 
per l’est a l’estany de l’Illa, a la zona central a 
través de cargols d’Arquimedes directament 
al mar (a l’est de l’estany de la Roberta), a 
l’oest a través del canal de les Bogues, el qual 
aboca directament a la llacuna del Remolar 
mitjançat un bombament amb quatre car-
gols d’Arquimedes amb capacitat de 3,3 m3/s 
i sistema d’accionament automàtic.

L’estany del Remolar constitueix un punt 
de desguàs de les aigües de drenatge del Del-
ta: de la zona urbana, canalitzades a través de 
les rieres, de la zona agrícola i de l’aeroport. 
Això fa que estigui sotmès a unes fluctua-
cions dels nivells d’aigua i de la qualitat en 
funció del règim de pluges.

Cal tenir present que l’aigua que inicial-
ment està destinada al reg agrícola també se 
subministra als sistemes naturals, situats la 
majoria a la part final de les xarxes de distri-
bució d’aigua, i té un aprofitament no gens 
menyspreable pel que fa a la recàrrega natu-
ral dels aqüífers.

Es donen, per tant, tres usos diferenciats 
per a la mateixa aigua que alhora es troben 
fortament interrelacionats en actuar com a 
nexe comú entre l’espai agrícola, les zones 

humides i l’aqüífer; és el que es coneix com a 
cabals agroambientals.

Al Pla de gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya, publicat al DOGC, núm. 
5526, del 15 de desembre de 2009, a l’annex 
xi, on es parla d’altres usos associats a les in-
fraestructures de reg, es diu que la demanda 
agrícola, estimada segons el model de càlcul 
de les necessitats dels cultius, no ha de coin-
cidir estrictament amb els volums realment 
captats. En determinats àmbits existeixen 
derivacions d’aigua destinades a satisfer res-
triccions que van més enllà de les necessitats 
estrictes dels cultius, com ara satisfer els re-
queriments hídrics d’aiguamolls i zones hu-
mides o la preservació d’àmbits amb protec-
ció ambiental. Els cabals agroambientals es 
diferencien dels cabals ecològics dels cursos 
fluvials únicament en el fet que s’imposen ai-
gües avall dels punts de captació, no conside-
rant-se inclosos dins la demanda agrícola.

En aquest sentit, els cabals de reg del ca-
nal de la Dreta estarien duent a terme una 
funció d’aquesta mena pel fet d’aportar ca-
bals als espais naturals del Delta que es tro-
ben al final de la seva xarxa de distribució.
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3.1. INTRODUCCIÓ

Els deltes són paisatges d’aigua. De les ai-
gües corrents, els aiguamolls, les llacunes i 
els braços de mar més o menys connectats al 
mar, de la barreja d’aigua dolça i salada i de 
la zona de confluència entre el mar i la terra 
creada pel camí fet pels rius en tancar el ci-
cle de l’aigua. Aquesta interacció es mate-
rialitza en una gran diversitat de sistemes 
naturals en relativament poc espai que ator-
guen un aspecte de mosaic al paisatge, fet de 
peces singulars que donen complexitat al 
Delta i ofereixen moltes condicions per a 
acollir un gran nombre d’espècies, motiu 
pel qual constitueixen zones d’una gran bio-
diversitat.

Però també són zones molt cobejades 
pels humans, ara que som tan potents en la 
nostra capacitat transformadora. La fertilitat 
d’aquestes terres ha fet que siguin un lloc 
preferent per als assentaments humans i, ac-
tualment, són els llocs on té lloc el creixe-
ment urbanístic, turístic, agrícola, de nuclis 
de transport marítim i aeri, etc. El delta del 
Llobregat, zona d’alta importància estratègi-
ca per al comerç, no s’escapa d’aquesta ten-
dència global.

Els deltes són unes de les zones del plane-
ta que es consideren més amenaçades (New-
ton et al., 2012) i, en especial, ho són els seus 
ecosistemes aquàtics. Els agents transforma-
dors principals són el desenvolupament de 
nuclis urbans, l’augment de l’activitat agríco-
la i industrial i el desenvolupament d’infraes-
tructures, que tenen una acció i uns efectes 
de tipus local. Però els deltes són també molt 
sensibles a les alteracions dels processos que 
es donen en tota la conca hidrogràfica (com, 
per exemple, la regulació de cabals fluvials o 
la construcció d’embassaments que impedei-
xen l’arribada de sediments) i a les pressions 
sobre el medi que actuen a gran escala, com 
per exemple tot allò que està relacionat amb 
el canvi climàtic (com l’increment en la in-
tensitat de les tempestes o les variacions en el 
nivell del mar) o el canvi global (canvis en els 
usos del sòl, eutrofització, ús de pesticides i 

herbicides, augment d’organismes invasors, 
etc.).

Les transformacions principals que aquests 
agents comporten són la pèrdua d’hàbitats 
naturals, la fragmentació de l’espai i, també, 
la degradació dels hàbitats, especialment dels 
aquàtics, cosa que en comporta la disminu-
ció de la qualitat. Aquests efectes han estat 
molt importants al delta del Llobregat en els 
darrers anys i es fan ben evidents quan s’ana-
litza l’evolució del paisatge amb les eines que 
proveeix l’ecologia (vegeu el capítol 4 
d’aquesta mateixa publicació). En el cas del 
delta del Llobregat, potser el més preocupant 
és que la major part d’aquestes transforma-
cions, i també les seves mesures pal·liatives, 
s’han fet amb un baix grau de coneixement 
de com és i com funciona cadascun dels seus 
elements estructurals i sense un model de 
funcionament global del Delta. Sorprenent-
ment, tot i l’important ús social i la proximi-
tat d’aquest espai als centres de recerca i a la 
ciutat de Barcelona, l’ecologia del Delta ha 
restat poc estudiada, o ho ha estat d’una ma-
nera poc sistemàtica, fins que començà el 
gran projecte transformador anomenat Pla 
Delta. Aquest projecte pretenia impulsar el 
flux comercial mitjançant l’augment de l’es-
pai ocupat per l’aeroport i el port de Barcelo-
na, cosa que comportava la desaparició d’al-
gunes masses d’aigua i la modificació del 
tram final del riu Llobregat.

L’any 2000 es va fer un ampli estudi ex-
tensiu, però puntual (basant-se en dades 
d’un sol mostreig), sobre la biodiversitat 
aquàtica del delta del Llobregat amb la idea 
de poder traçar una línia de referència que 
permetés valorar els possibles canvis pro-
duïts a causa de l’execució del Pla Delta 
(Alonso et al., 2001). L’any 2004, mentre es 
feien les obres d’aquest pla, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya encarregà un estudi per a 
avaluar-ne els efectes potencials a un equip 
multidisciplinari de la Universitat de Barce-
lona (Llorente, 2005). Més tard, l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua, 2008) en va 
dur a terme un altre per a conèixer l’impacte 
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acumulat sobre la xarxa de drenatge per 
l’execució de les infraestructures del delta del 
Llobregat a la zona del Remolar-Filipines.

Cal esmentar, a més, que els ajuntaments 
de la zona, agrupats ara en el Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals 
del Delta del Llobregat, han anat fent cons-
tants intents i contribucions a la millora del 
coneixement del medi natural del delta  
del Llobregat, conscients que per a gestio-
nar-lo bé s’ha de conèixer bé. D’aquesta ma-
nera, trobem encàrrecs puntuals i concrets 
sobre algun aspecte o indicador fisicoquímic 
o biològic (per exemple, plantes aquàtiques, 
amfibis o aus) anteriors a l’any 2000, o fins i 
tot programes extensius i duradors en el 
temps. El més important és el PICMA (Pla 
Integral de Control del Medi Aquàtic), ini-
ciat el 1991 per la Regidoria de Medi Natural 
i el Laboratori Municipal del Prat de Llobre-
gat, que inclogué les basses i aiguamolls el 
1993 i que continua actiu. El programa in-
clou la mesura de paràmetres fisicoquímics i 
microbiològics, que han anat variant en el 
temps, així com també ho ha fet la seva pe-
riodicitat (mensual, trimestral o anual) i el 
nombre de localitats incloses en el programa. 
A més, l’estat ecològic de les masses d’aigua 
del delta del Llobregat està inclòs en el Pro-
grama de Seguiment i Control de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que les avalua almenys 
un cop cada sis anys.

En aquest capítol volem presentar, des de 
la perspectiva dels ecosistemes aquàtics, les 
característiques del mosaic del delta del Llo-
bregat. Així, explicarem què sabem de les ca-
racterístiques de les zones humides, del seu 
estat actual i de l’afectació per pertorbacions 
lligades a diferents tipus de pressions.

3.2. TIPUS DE MASSES D’AIGUA  
I D’AMBIENTS AQUÀTICS AL DELTA 
DEL LLOBREGAT

Com ja hem comentat, els deltes proporcio-
nen una gran varietat de condicions que es 
resol en la provisió d’ambients aquàtics di-
versos com a resultat dels processos d’erosió, 
transport i sedimentació. La distància de 
cada cos d’aigua al mar, la seva connexió 
amb l’aqüífer subjacent i amb el mar i el seu 
origen seran importants per a definir les ca-
racterístiques de la forma i la funció de cada 
ambient. Per la combinació d’aspectes com 
la mida, la fondària i el funcionament hidro-
lògic, podrem reconèixer en el delta del Llo-
bregat cinc tipus d’ambients aquàtics: les lla-
cunes, les basses, els aiguamolls, els canals i 
el riu (figura 1 i taula 1).

Les llacunes i les basses difereixen en la 
seva mida i en la relació superfície/fondària, 
essent les basses les més petites (1 m2 - 2 ha), 
amb menys d’un metre de fondària (Biggs 

Figura 1. Aspecte general dels diferents tipus d’ambients aquàtics al delta del Llobregat: 1. Desembocadura 
del riu Llobregat, visió del marge dret; 2. Exemple de llacuna amb connexió al mar, riera de Sant Climent; 3. 
Exemple de llacuna sense connexió al mar, Ca l’Arana; 4. Exemple de bassa, bassa dels Fartets; 5. Exemple 
d’aiguamoll, el Remolar; 6. Exemple de canal, la Bunyola. Font: M. Rieradevall i M. Cañedo-Argüelles.
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et al., 2005). En general, són totes de tipus 
permanent i només algunes basses molt peti-
tes (com les de la platja del Prat) i les zones 
d’aiguamoll es comporten com a zones hu-
mides de tipus temporal, que s’assequen en 

èpoques de poca pluviositat. Les llacunes 
d’origen natural tenen en el delta del Llobre-
gat una configuració morfològica que es 
considera atípica per a les llacunes costane-
res d’arreu (Comín, 1989; Kjerfve, 1994). El 

Taula 1. Inventari de llacunes o estanys, basses i aiguamolls al delta del Llobregat, amb indicació de la seva 
superfície (ha), fondària màxima mesurada (m) i origen.

Nom Municipi Superfície (ha)* Fondària màx. (m) Origen Tipologia (Boix 
et al. 2010)

Tipologia IZHC
(ACA 2009) Codi massa d’aigua Codi IZHC

Bassa petita de Cal Dimoni Sant Boi de Llobregat - Viladecans 0,56 3,8 Artificial DP GA — 08001110
Bassa gran de Cal Dimoni Sant Boi de Llobregat - Viladecans 1,41 5,9 Artificial TA GA — 08001110
Els Reguerons Viladecans 28,71 0,9 Natural TA ZLDF — 08001107
Estany de la Vidala Viladecans 1,7 1,7 Modificat TA ZLDF H1789060 08001104
Aiguamolls de Filipines Viladecans — — Natural — ZLDF H1789060 08001104
Estany del Remolar Viladecans 5,75 2,4 Natural DP ZLDF H1789060 08001104
Bassa del Pi Viladecans 1,40 0,5 Natural DP — — —
Bassa dels Fartets Viladecans 0,2 0,9 Artificial DP — — —
Bassa dels Pollancres Viladecans 0,5 0,7 Artificial DP — — —
Riera de Sant Climent Viladecans 7,01 1,1 Artificial TA DR H1800010 08001103
Estany de la Murtra Viladecans-Gavà 22,35 1,9 Natural DP ZLDF H1800020 08001102
Estany de Ca l’Arana El Prat de Llobregat 1 7,6 Modificat TA GA H1789010 08001105
Estany de Cal Tet El Prat de Llobregat 13 1,2 Artificial TA BA H1789020 08001105
Llacuna de la Platja Arana El Prat de Llobregat 1,75 2 Artificial — BA — —
Estany de la Ricarda El Prat de Llobregat 29 2,0 Natural TA ZLDF H1789040 08001111
Estany de la Magarola El Prat de Llobregat 3,2 1,5 Natural TA ZLDF H1789030 08001111
Estany de la Roberta El Prat de Llobregat 2,61 — Natural TA ZLDF H1789050 08001117
Bassa del Prat El Prat de Llobregat 0,65 1,9 Artificial DP BA — 08001106
Bassa de Cal Bitxot El Prat de Llobregat 0,67 1,75 Artificial — — —
Basses de la platja (7 bassetes) El Prat de Llobregat 0,001-0,004 02-0,3 Artificial — — — —
Canal de Gavà Gavà — — Artificial — — — —
Canal de Can Sabadell Viladecans — — Artificial — — — —
Canal de Reguerons Viladecans — — Artificial — — — —
Canal de La Bunyola El Prat de Llobregat — — Artificial — — — —
Riu Llobregat El Prat de Llobregat — — Nat.-modif. — DR 1000950 —

Tipologia de zones humides segons Boix et al. (2004 i 2010): TA, aigües talassohalines (salinitat d’origen marí); DP, 
aigües dolces permanents. Tipologia segons l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (ACA, 2009): BA, basses 
artificials; DR, desembocadures actuals de rius i rieres; GA, graveres, argilers i similars; ZLDF, zones litorals lligades 
a la dinàmica fluvial.
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seu eix principal és perpendicular a la línia 
de costa, fet que indica que provenen d’anti-
gues lleres del riu, i no pas de la formació 
d’una barra de sorra paral·lela a la costa que 
aïlla una massa d’aigua, tal com passa en al-

tres zones costaneres (Kjerfve, 1994). Solen 
tenir poca fondària a causa del rebliment 
amb sediments, i la seva connexió amb el 
mar sol estar limitada als períodes de tem-
pesta. Pel que fa als aiguamolls, en aquests 

Taula 1. Inventari de llacunes o estanys, basses i aiguamolls al delta del Llobregat, amb indicació de la seva 
superfície (ha), fondària màxima mesurada (m) i origen.

Nom Municipi Superfície (ha)* Fondària màx. (m) Origen Tipologia (Boix 
et al. 2010)

Tipologia IZHC
(ACA 2009) Codi massa d’aigua Codi IZHC

Bassa petita de Cal Dimoni Sant Boi de Llobregat - Viladecans 0,56 3,8 Artificial DP GA — 08001110
Bassa gran de Cal Dimoni Sant Boi de Llobregat - Viladecans 1,41 5,9 Artificial TA GA — 08001110
Els Reguerons Viladecans 28,71 0,9 Natural TA ZLDF — 08001107
Estany de la Vidala Viladecans 1,7 1,7 Modificat TA ZLDF H1789060 08001104
Aiguamolls de Filipines Viladecans — — Natural — ZLDF H1789060 08001104
Estany del Remolar Viladecans 5,75 2,4 Natural DP ZLDF H1789060 08001104
Bassa del Pi Viladecans 1,40 0,5 Natural DP — — —
Bassa dels Fartets Viladecans 0,2 0,9 Artificial DP — — —
Bassa dels Pollancres Viladecans 0,5 0,7 Artificial DP — — —
Riera de Sant Climent Viladecans 7,01 1,1 Artificial TA DR H1800010 08001103
Estany de la Murtra Viladecans-Gavà 22,35 1,9 Natural DP ZLDF H1800020 08001102
Estany de Ca l’Arana El Prat de Llobregat 1 7,6 Modificat TA GA H1789010 08001105
Estany de Cal Tet El Prat de Llobregat 13 1,2 Artificial TA BA H1789020 08001105
Llacuna de la Platja Arana El Prat de Llobregat 1,75 2 Artificial — BA — —
Estany de la Ricarda El Prat de Llobregat 29 2,0 Natural TA ZLDF H1789040 08001111
Estany de la Magarola El Prat de Llobregat 3,2 1,5 Natural TA ZLDF H1789030 08001111
Estany de la Roberta El Prat de Llobregat 2,61 — Natural TA ZLDF H1789050 08001117
Bassa del Prat El Prat de Llobregat 0,65 1,9 Artificial DP BA — 08001106
Bassa de Cal Bitxot El Prat de Llobregat 0,67 1,75 Artificial — — —
Basses de la platja (7 bassetes) El Prat de Llobregat 0,001-0,004 02-0,3 Artificial — — — —
Canal de Gavà Gavà — — Artificial — — — —
Canal de Can Sabadell Viladecans — — Artificial — — — —
Canal de Reguerons Viladecans — — Artificial — — — —
Canal de La Bunyola El Prat de Llobregat — — Artificial — — — —
Riu Llobregat El Prat de Llobregat — — Nat.-modif. — DR 1000950 —

* En alguns casos, la superfície no es refereix estrictament a la làmina d’aigua, sinó que també inclou la zona humida 
d’influència.
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moments només hi ha actius els de la reserva 
natural del Remolar-Filipines i els de Regue-
rons; els altres, o estan molt alterats i pràcti-
cament secs tot l’any o bé han desaparegut 
completament.

Cal destacar que, actualment, molts 
d’aquests ambients aquàtics són artificials o 
són modificacions importants d’antigues zo-
nes humides d’origen natural (taula 1). És el 
cas dels canals de reg, que poden haver su-
plantat les rieres que desguassaven d’una 
manera natural les aigües d’escolament 
superficial cap al mar i que varen comportar 
un canvi important del paisatge deltaic a par-
tir del segle xix (Panareda i Sans, 2002). 
D’altres, com la llacuna de Ca l’Arana o les 
basses de Cal Dimoni, són el resultat d’anti-
gues extraccions d’àrids per a la construcció 
que van estar en explotació als anys setanta 
del segle passat (Planas, 1984). Aquestes ex-
traccions varen quedar en desús per la dava-
llada de la demanda i per la dificultat d’ex-
tracció motivada per la intrusió d’aigua de 
l’aqüífer en el clot on s’extreien els àrids; en 
el cas de Cal Dimoni, varen ser parcialment 
reomplertes amb materials de rebuig (es-
combraries, runes i enderrocs).

Més recent és la modificació de la part 
baixa del riu Llobregat, motivada per la de-
manda de terrenys per a l’ampliació del port 
de Barcelona, fet que ha comportat el desvia-

ment més al sud de la gola del riu (Estivill et 
al., 1998). La construcció d’una nova llera 
artificial de gran magnitud impedeix del tot 
possibles canvis naturals de la posició de la 
gola. Per tant, la generació d’ambients aquà-
tics en aquesta zona litoral, antigament lliga-
da a l’activitat del riu, ha quedat del tot atu-
rada. Tal com s’explica més endavant, la 
nova llera s’ha convertit en un braç de mar 
on dominen les espècies marines (Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall, 2012).

L’any 2000, Alonso et al. (2001) varen 
prospectar seixanta localitats corresponents 
a uns trenta-vuit cossos d’aigua i es van defi-
nir les espècies i els hàbitats prioritaris des 
del punt de vista de la conservació. En la 
prospecció realitzada l’any 2004 (Cañe-
do-Argüelles et al., 2005), un cop iniciades 
les obres del Pla Delta, es va fer un estudi 
anual (amb periodicitat mensual o estacio-
nal) de vint-i-sis localitats o cossos d’aigua 
(figura 2), quinze de les quals eren llacunes i 
basses, i alguna zona de jonqueres, i que són 
les que consten a l’Inventari de Zones Humi-
des de Catalunya (Agència Catalana de l’Ai-
gua, 2009). Es constatà que les obres d’in-
fraestructures varen afectar primordialment 
les zones humides de menor fondària, com 
algunes basses, i sobretot ambients d’aigua-
moll (com el Semàfor, Cal Tet, Cal Beites, 
Cal Messeguer, les basses del Golf, Can Ca-

Figura 2. Cossos d’aigua 
del delta del Llobregat estu-
diats el 2004-2005 per 
Cañedo-Argüelles i Riera-
devall (vegeu-ne diverses 
publicacions a la bibliogra-
fia) (n = 26). Les localitats es 
troben marcades en blanc.
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mins o Can Fargues). Veient que això passa-
ria, com a compensació ambiental es va pro-
gramar la creació de nous ambients aquàtics, 
com per exemple la llacuna de Cal Tet i els 
aiguamolls o basses de tractament terciari de 
l’EDAR (estació depuradora d’aigües resi-
duals) del Prat de Llobregat, que, a més, han 
de funcionar com a zona d’inundació en mo-
ments d’aigües molt altes del riu Llobregat 
(Peñuelas i Loran, 2004; Sánchez-Juny i 
Dolz, 2004). Les obres també van afectar el 
funcionament hidrològic d’algunes llacunes, 
com ara la Ricarda, que ha experimentat 
canvis de salinitat importants amb conse-
qüències directes per a la fauna d’inverte-
brats aquàtics (Cañedo-Argüelles i Rierade-
vall, 2012).

Pel que fa a l’Administració, el nombre 
de masses d’aigua definides com a «uni- 
tats de gestió» en el context de la Directiva 
marc de l’aigua (Comissió Europea, 2000) 
dins el Delta és menor. L’Agència Catalana 
de l’Aigua hi ha definit vuit masses d’aigua 
que es corresponen amb les llacunes més 
emblemàtiques i les zones d’aiguamolls que 
es troben dins l’espai d’interès natural Delta 
del Llobregat i dins l’espai de la xarxa Natura 
2000 ES0000146 Delta del Llobregat (tau-
la 1), a més de la zona de desembocadura del 
riu Llobregat.

3.3. CARACTERÍSTIQUES 
FISICOQUÍMIQUES: ELS GRADIENTS 
AMBIENTALS MÉS IMPORTANTS  
AL DELTA DEL LLOBREGAT

Els ecosistemes aquàtics costaners es carac-
teritzen per un gran dinamisme; per això, els 
paràmetres ecològics que els defineixen po-
den fluctuar molt i experimentar variacions 
molt més àmplies que en altres ecosistemes 
aquàtics. En general, se’ls considera sistemes 
oberts (amb un considerable intercanvi amb 
els ecosistemes adjacents), d’alta productivi-
tat, acumuladors o exportadors de matèria 
orgànica, amb una baixa diversitat local, 
però una alta diversitat regional i, en molts 

casos, àrees de cria de moltes espècies (Co-
mín, 1989; Levin et al., 2001).

En les zones deltaiques, el factor ambien-
tal més important és la hidrologia, que deter-
mina la salinitat de l’aigua i la capacitat d’au-
todepuració del sistema, determinada en 
gran mesura per la taxa de renovació de l’ai-
gua (Cañedo-Argüelles et al., 2012; Roselli et 
al., 2013). Al delta del Llobregat, el rang de 
conductivitat (mesura de la salinitat de l’ai-
gua) és molt ampli, des de 2 fins a 55 μS/cm 
(que és més que l’aigua de mar) (Cañedo-Ar-
güelles et al., 2012) (figura 3). Els ambients 
menys salats són els canals i, en principi, el 
riu, tot i que, després de les darreres trans-
formacions, actualment l’aigua de mar do-
mina la part de la desembocadura fins a uns 
tres quilòmetres terra endins (Cañedo-Ar-
güelles i Rieradevall, 2009b i 2012) (figura 3). 
Per tant, en el delta del Llobregat trobem una 
combinació d’ambients mesohalins talasso-
halins (amb salinitat de més de 5 μS/cm 
d’origen marí) amb ambients oligohalins 
(amb salinitats inferiors a aquell valor i d’in-
fluència continental). En condicions naturals, 
hom espera trobar un gradient decreixent de 
salinitat des de les llacunes i els aiguamolls 
més propers a la costa cap als de l’interior, 
però les alteracions hidrològiques a les quals 
estan sotmeses les zones humides del Delta 
fan que no sempre sigui així.

Al delta del Llobregat, la sal prové de la 
intrusió marina subterrània, o bé, en les lo-
calitats adjacents a la costa, d’entrades super-
ficials d’aigua de mar en situacions de tem-
poral. Quan les llacunes tenen el canal de 
connexió amb el mar tancat, per exemple, 
per acumulació de sediments, es pot produir 
un fenomen d’estratificació química de l’ai-
gua. En aquest cas, l’aigua salada, tant o més 
que la del mar, queda aïllada en el fons de la 
llacuna, mentre que per damunt se situa l’ai-
gua dolça provinent de les entrades de canals 
o rieres. Aquesta situació té conseqüències 
molt importants per a la biota aquàtica que 
es comentaran més endavant, especialment 
en les llacunes de Ca l’Arana i el Remolar (fi-
gura 3).
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El segon gradient ambiental que deter-
mina les característiques fisicoquímiques de 
l’aigua dels sistemes aquàtics deltaics són els 
nutrients. Les zones deltaiques són força ri-
ques en nutrients d’una manera natural, 
però les activitats agrícoles i urbanes n’in-
crementen molt la càrrega, fins a extrems 

que dificulten la vida dels organismes. Està 
ben descrit que l’excés de nutrients compor-
ta un gran creixement d’organismes i que 
aquests, en morir, provoquen un gran aug-
ment de l’activitat dels descomponedors, els 
quals consumeixen bona part de l’oxigen 
dissolt a l’aigua. En aquestes condicions, els 

Figura 3. Valors de salinitat (conductivitat en µS/cm), oxigen dissolt (mg/l), nutrients (mg/l de nitrats, 
amoni i fosfats) i producció (mg/l de clorofil·la fitoplanctònica) de les localitats del delta del Llobregat orde-
nades i agrupades per tipus: llacunes, basses, canals i riu. Els diagrames de caixa mostren el valor mitjà, la va-
riabilitat i els valors extrems dels diferents paràmetres mesurats. Font: Dades no publicades de Rieradevall i 
Cañedo-Argüelles (Cañedo-Argüelles, 2009) per al període 2004-2005 i del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per al període 2006-2011.

1. Ca l’Arana; 2. Cal Tet; 3. Remolar; 4. Ricarda; 5. Braç Vidala; 6. Sant Climent; 7. Cal Dimoni gran; 8. Cal 
Dimoni petita; 9. Murtra; 10. Bassa Prat; 11. Magarola; 12. Bassa del Pi; 13. Bassa Fartets; 14. Bassa Pollancres; 
15. Bassa Reguerons; 16. Bassa platja 1; 17. Bassa platja 2; 18. Bassa platja 3; 19. Canal de Gavà; 20. Canal de 
Can Sabadell; 21. Canal de la Bunyola; 22. Desembocadura del riu Llobregat; 23. Riu Llobregat - Sant Boi  
de Llobregat.
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compostos nitrogenats hi són en forma re-
duïda (amoni) i poden resultar tòxics per als 
organismes (per exemple, per als peixos; fi-
gura 3).

Es pot considerar que, en general, les ai-
gües del delta del Llobregat es troben en un 
mal estat de qualitat segons els estàndards 
europeus (Agència Europea del Medi Am-
bient, 2009), amb alguna llacuna amb carac-
terístiques mesotròfiques (Cal Tet), però ma-
jorment són eutròfiques o hipereutròfiques 
(Lucena et al., 2002; Cañedo-Argüelles et al., 
2005 i 2012; Boix et al., 2010).

En comparació amb altres sistemes de 
llacunes costaneres a la zona mediterrània, 
els sistemes aquàtics del delta del Llobregat 
presenten concentracions de compostos ni-
trogenats molt més elevades, amb diferèn-
cies de més d’un ordre de magnitud (Lucena 
et al., 2002; Roselli et al., 2013). I a més, per 
les seves condicions de confinament, són 
més susceptibles de patir altres efectes de 
l’eutrofització que no pas els sistemes de lla-
cunes litorals com Ria Formosa a Portugal o 
alguns de la costa est d’Itàlia (Roselli et al., 
2013). Per tant, considerant que les llacunes 
situades al sud d’Europa estan entre les més 
amenaçades per les pressions humanes (Via-
roli et al., 2005; Zaldívar et al., 2008), els 
ecosistemes aquàtics del delta del Llobregat 
estan en un estadi d’una gran vulnerabilitat. 
Els canals són amb diferència els ambients 
amb una major càrrega de nutrients (figu-
ra 3), i entre les llacunes cal destacar la Mur-
tra i el Remolar (Lucena et al., 2002; Cañe-
do-Argüelles et al., 2005; Cañedo-Argüelles, 
2009). Les conseqüències més immediates i 
evidents d’aquesta situació d’eutròfia eleva-
da són, d’una banda, l’aparició de zones 
anòxiques més o menys extenses, que poden 
perdurar tot l’any en les parts properes al 
fons, i de l’altra, la floració massiva d’algues 
fitoplanctòniques (cianofícies), que poden 
ser tòxiques per a alguns organismes aquà-
tics i, també, per als humans si les haguessin 
de consumir.

3.4. L’HETEROGENEÏTAT 
D’HÀBITATS AQUÀTICS  
I LA BIODIVERSITAT

Tots els organismes tenen unes preferències 
o unes altres per determinats ambients i per 
determinades condicions o factors ecològics, 
i que n’hi hagi moltes combinacions possi-
bles afavoreix valors alts de biodiversitat 
(Stendera et al., 2012). Des d’aquest punt de 
vista, els deltes dels rius són ambients poten-
cialment molt rics en espècies, no solament 
per la gran heterogeneïtat del mosaic en l’es-
pai, sinó perquè, a més, aquesta heterogeneï-
tat varia al llarg de l’any i, per tant, pot afegir 
un component temporal en la generació de la 
biodiversitat. Aquesta variabilitat temporal 
és ben coneguda per l’avifauna lligada als 
ecosistemes aquàtics deltaics atès que els sis-
temes d’aiguamolls són un espai d’aturada 
important en les vies migratòries de caire es-
tacional. Així, en l’àmbit regional (és a dir, si 
considerem el Delta en la seva totalitat), l’ele-
vada heterogeneïtat d’ambients aquàtics fa 
que la diversitat també sigui elevada (Basset 
et al., 2006).

Cada llacuna representa un ecosistema 
únic, amb una comunitat d’organismes 
adaptats a les condicions i les fluctuacions 
ambientals locals i, en el cas de les llacunes 
costaneres, es considera que en l’àmbit local 
(és a dir, a cada llacuna, com per exemple a la 
Ricarda) la diversitat és baixa respecte a al-
tres tipus d’ecosistemes (Remane i Schlieper, 
1971; Cognetti i Maltagliati, 2000). La raó 
està en què els organismes es troben sotme-
sos a dos tipus de pressions que comporten 
la disminució de la riquesa d’espècies. D’una 
banda, la salinitat, que demana adaptacions 
fisiològiques importants per tal de tolerar-la, 
i de l’altra, l’alt grau d’eutròfia que hi és 
comú. En aquestes condicions, a escala local, 
un bon generador de biodiversitat és l’he-
terogeneïtat d’hàbitats. Per exemple, una lla-
cuna que tingui un mosaic d’hàbitats que  
inclogui plantes aquàtiques amb zones de di-
ferents substrats (pedres, sediments, restes 
orgàniques) podrà mantenir més espècies 
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que una altra que tingui un substrat homo-
geni.

Al delta del Llobregat, la majoria de les 
llacunes presenten un cinyell de vegetació 
helofítica de canyís i de boga, el qual sol ser 
més ample en les llacunes naturals que en 
les artificials, ja que acostumen a tenir vores 
d’un pendent força acusat (és el cas de les 
llacunes originades per extracció d’àrids), 
cosa que no permet la progressió de les 
plantes. A les llacunes menys fondes, com la 
de Cal Tet, s’hi poden trobar macròfits (ca-
ràcies, o bé potamogètons, per exemple) 
que aporten amagatalls i més «arquitectura» 
i, en conseqüència, més oportunitats de 
nínxols espacials per als organismes (Jeppe-
sen et al., 1998; Cañedo-Argüelles i Riera-
devall, 2011). Però la presència d’organis-
mes dependrà molt de la transparència de 
l’aigua, ja que permet que la llum arribi al 
fons, però aquesta transparència es pot veu-
re atenuada d’una manera important per la 
presència de partícules a l’aigua, primor-
dialment d’algues fitoplanctòniques que te-

nen una elevada biomassa i que hi aparei-
xen com a resultat de l’alta concentració de 
nutrients ja comentada, o bé de sediments 
més o menys orgànics que circulen pels ca-
nals. La desaparició dels macròfits pot com-
portar canvis importants en la comunitat 
d’organismes aquàtics (figura 4), cosa que 
comporta una pèrdua de la capacitat del sis-
tema per a regular el creixement d’algues fi-
toplanctòniques (hi ha una presència me-
nor d’organismes que s’alimenten de les 
algues). Al mateix temps, amb la desapari-
ció dels macròfits, que estabilitzen el sedi-
ment i regulen la concentració de nutrients, 
es potencia la floració de fitoplàncton. Tots 
aquests mecanismes es retroalimenten, de 
manera que el restabliment de les condi-
cions inicials d’aigües transparents amb alta 
diversitat de microhàbitats, i per tant amb 
una major biodiversitat, no és gaire senzill 
(Scheffer i Jeppesen, 2007).

En altres capítols ja es presentaran amb 
més detall les característiques dels grups 
d’organismes aquàtics d’aquestes llacunes i, 

Figura 4. Canvis en la densitat (individus/m2), en la diversitat (H′, índex de Shannon-Wiener) i en la com-
posició (expressada com a abundància relativa (%) dels tàxons més comuns) de la comunitat de macroinver-
tebrats que viuen als sediments de la llacuna de Cal Tet com a conseqüència d’una simplificació de l’hàbitat 
en desaparèixer els macròfits aquàtics (caràcies i potamogètons) entre el maig de 2004 i el juliol de 2005. 
Adaptat de Cañedo-Argüelles i Rieradevall (2011).
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per tant, ara només esmentem que la major 
part són de tipus generalista, molt tolerants a 
la fluctuació dels paràmetres i les condicions 
ambientals. Així la fauna i la flora deltaica 
són d’òptims mesohalins i resistents, a les va-
riacions de salinitat i, també, tolerants a l’eu-
tròfia (Llorente, 2005).

A la taula 2 es mostra la variació en el 
nombre de tàxons de diversos grups que han 
estat estudiats en detall en les principals lla-
cunes i basses del delta del Llobregat i, per a 
fer les dades comparables, es presenten els 
resultats de mostrejos singulars (és a dir, 
d’un sol cop). Per exemple, s’han descrit no-

ranta-tres tàxons de diatomees perifítiques 
(que creixen sobre pedres i/o sobre helòfits, 
com Phragmites o Typha), amb comunitats 
que varien entre set i vint tàxons per locali-
tat. Els gèneres més freqüents i abundants 
són Nitzschia i Navicula (Farrés-Corell, 
Cambra i Rieradevall, dades inèdites). Així 
mateix, els dinou tàxons d’algues filamento-
ses perifítiques trobats es reparteixen en deu 
cianòfits, vuit cloròfits i un rodòfit. Les més 
abundants i disperses foren Oedogonium i 
diverses espècies de Lyngbya, amb agrupa-
cions d’entre un i cinc tàxons per localitat 
(Farrés-Corell, Cambra i Rieradevall, dades 

Taula 2. Riquesa específica (S) de les comunitats de diversos grups d’organismes aquàtics (diatomees i al-
gues filamentoses epifítiques, macròfits, macroinvertebrats litorals i peixos) de les llacunes i basses més im-
portants del delta de Llobregat. Les dades corresponen a mostrejos únics.

S 
Diatomees 
epifítiques

S 
Algues 

filamentoses 
epifítiques

S 
Macròfits

S 
Macro- 

invertebrats
litorals

S 
Peixos

(1) (1) (2) (3) (4)
Bassa petita de Cal Dimoni 11 3 — 13 —
Bassa gran de Cal Dimoni 13 4 — 19 2
Estany de Ca l’Arana 9 4 — 14 —
Estany de Cal Tet 12 — 3 7 —
Estany de la Ricarda 13 4 — 6 8
Estany de la Magarola — — 1 8 —
Els Reguerons 17 2 0 10 1
Estany de la Vidala 7 2 0 10 —
Estany del Remolar 12 5 0 11 4
Bassa del Pi 20 1 0 9 —
Estany de la Roberta — — 3 13 —
Riera de Sant Climent 19 3 1 9 3
Estany de la Murtra 9 3 — 10 —
Riquesa taxonòmica global 93 19 5 60 10

(1) Dades inèdites de Farrés-Corell, Cambra i Rieradevall de setembre de 2004; (2) Seguí i Flor (2011); (3) 
dades inèdites de Rieradevall, Cañedo-Argüelles i Sánchez-Millaruelo de juny de 2007 amb la metodologia 
ECOZO (Agència Catalana de l’Aigua, 2006); (4), Alonso et al. (2001).
S= Riquesa específica (identificacions a nivell de gènere i/o espècie, menys els oligoquets, àcars, planaries, i 
dípters no Chironomidae que estan a nivell de família). El símbol — indica que no hi ha dades disponibles en 
les referències citades.
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inèdites). Les plantes macròfites presenten 
en general poblacions poc denses i poc diver-
ses, excepte a les llacunes de Cal Tet i la Ro-
berta (Seguí i Flor, 2011). Les cinc espècies 
presents actualment són Potamogeton pecti-
natus, Ruppia maritima, Ruppia cirrhosa i, 
en algun cas, diferents espècies de Chara 
(Chara aspera, Chara globularis). Aquesta 
baixa riquesa es fa més palesa si comparem 
les dades del 2011 (Seguí i Flor, 2011) amb 
una prospecció feta el 1994 pel mateix equip 
en només quatre llacunes, en la qual se cen-
saren fins a vint-i-dues espècies (Seguí, 
1996). Aquesta davallada ha d’estar lligada a 
un increment en les condicions d’eutròfia i 
potser també a la presència d’herbívors in-
troduïts, com la carpa (Cyprinus carpio) i 
molt especialment el cranc americà (Procam-
barus clarkii).

Pel que fa als macroinvertebrats aquàtics 
del litoral, en un sol mostreig realitzat en les 
llacunes més rellevants del delta del Llobre-
gat es varen citar seixanta tàxons, agrupats 
fent associacions formades per entre sis i di-
nou tàxons diferents a cada llacuna. Desta-
quen per la seva freqüència i abundància els 
cucs oligoquets i els dípters quironòmids 
Chironomus gr. thummi, Cricotopus orna-
tus, Cricotopus sylvestris i Psectrocladius 
sordidellus, entre d’altres, seguits d’altres 
insectes com l’espiadimonis Ischnura ele-
gans, l’efemeròpter Cloeon o els heteròpters 
Micronecta i Sigara, el crustaci Gammarus i 
el cargol Physa (Rieradevall, Cañedo-Ar-
güelles i Sànchez-Millaruelo, dades inèdites 
de 2007).

La fauna piscícola es caracteritza per la 
freqüència i abundància de tàxons al·lòctons, 
entre els quals destaquen la gambúsia (Gam-
busia holbrooki) i la carpa. Les localitats amb 
més espècies són aquelles que tenen una 
connexió potencial amb el mar i que, per 
tant, sumen les espècies marines que hi fan 
estades estacionals (les llises, per exemple) o 
les migratòries com l’anguila (Llorente, 2005; 
vegeu el capítol 16).

3.5. TIPUS I EFECTES DE LES 
PERTORBACIONS SOBRE ELS 
ECOSISTEMES AQUÀTICS DEL  
DELTA DEL LLOBREGAT

Atesa la seva situació entre el mar i la terra, 
els deltes dels rius estan sotmesos d’una ma-
nera natural a nombroses pertorbacions que 
tant poden venir de la conca hidrogràfica 
com del mar (avingudes amb aportament de 
materials, entrades d’aigua salada, etc.). 
Aquest estrès natural s’ha incrementat per la 
pressió i l’impacte de les accions humanes. 
En el cas del delta del Llobregat podríem 
considerar que hi ha tres grans tipus de per-
torbacions que n’estan alterant el funciona-
ment: les alteracions hidrològiques, l’eutro-
fització i la modificació dels hàbitats. Totes 
tres interaccionen, es reforcen entre elles i 
causen impactes importants.

No disposem de dades per poder fer una 
crònica de detall de la variabilitat i els canvis 
que han afectat l’estructura i la dinàmica dels 
ecosistemes aquàtics del delta del Llobregat 
durant un període suficient de temps per a 
permetre’ns saber com era el delta abans de 
la seva transformació i, especialment, com 
han estat els ecosistemes aquàtics al llarg de 
tota la seva història (per a això caldria dispo-
sar de dades paleolimnològiques). D’altra 
banda, les dades de seguiment d’alguns parà-
metres ecològics són relativament recents 
(tenen majoritàriament uns deu o quinze 
anys, alguns vint anys) i, en general, fan refe-
rència només a les condicions fisicoquími-
ques de les aigües superficials amb periodici-
tat variable (anual, bianual o estacional, 
segons els anys i les localitats). Aquestes da-
des coincideixen amb el darrer període de 
grans canvis en el Delta i, per tant, mostren 
alteracions i un estat de degradació impor-
tants i poca tendència a la millora. Alguns 
grups d’organismes (odonats, papallones, 
amfibis, mamífers, vegetació terrestre i aquà-
tica, etc.) han estat objecte de programes de 
seguiment de periodicitat variable i els resul-
tats es tracten en els capítols respectius d’a-
quest llibre.
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La major part d’aquestes dades es troba en 
el que s’anomena literatura grisa, és a dir, in-
formes i bases de dades no publicades, o en 
estudis publicats en revistes de caràcter més 
local, com el butlletí naturalista del delta del 
Llobregat (Spartina), publicat per l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat. El primer estudi 
publicat amb dades d’un seguiment mensual 
de característiques fisicoquímiques i de les 
comunitats d’algues d’algunes llacunes artifi-
cials del delta del Llobregat fou el de Salvat 
(1996), que es referia a les llacunes del Reial 
Club de Golf El Prat (ara ja desaparegudes) i a 
l’estany de la Roberta, i el de Seguí (1996) 
centrat en algunes altres llacunes per a expli-
car la biodiversitat de macròfits. Després, Lu-
cena et al. (2002) descrigueren, amb periodi-
citat estacional, el comportament limnològic 
de les llacunes de Viladecans. Posteriorment, 
la tesi doctoral de Cañedo-Argüelles (Cañe-
do-Argüelles, 2009; Cañedo-Argüelles et al., 
2012) recollí, amb periodicitat mensual, la va-
riabilitat dels paràmetres fisicoquímics i bio-
lògics al llarg de l’any hidrològic 2004-2005 
en les quatre llacunes més rellevants (el Re-
molar, la Ricarda, Cal Tet i Ca l’Arana) i tam-
bé n’estudià la distribució en fondària, cosa 
que va permetre descriure per primera vegada 
el règim d’estratificació química d’aquestes 
llacunes i la seva importància per al funciona-
ment ecològic (figura 5). Al delta del Llobre-
gat, a causa de la seva relativa poca fondària, 
l’estratificació tèrmica està lligada i depèn de 
la presència d’una quimioclina, com és el cas 
del Remolar i de Ca l’Arana. En aquestes dues 
llacunes, a l’hivern es produeix una estratifi-
cació tèrmica inversa, en què les capes super-
ficials més fredes (uns 5 °C) no s’enfonsen 
perquè són menys salades. Aquest efecte ja va 
ser descrit a la llacuna de la Massona (aigua-
molls de l’Empordà) (Comín et al., 1994).

Als sistemes deltaics de la Mediterrània, 
la dinàmica hidrològica estacional està força 
alterada, especialment per les activitats agrí-
coles (Comín, 1984; Newton et al., 2012). Les 
aportacions d’aigua dolça provenen primor-
dialment de la que porten els canals, de la 
pluja o bé del riu si hi ha connexió, mentre 

que en èpoques de tempestes fortes, especial-
ment a la tardor i a l’hivern, s’esperaria una 
entrada important d’aigua de mar, com és el 
cas d’algunes llacunes dels aiguamolls de 
l’Empordà com la Massona (Comín et al., 
1994). En alguns casos, la variació anual de la 
salinitat és inversa a l’esperada. Per exemple, 
al delta de l’Ebre, el règim hidrològic està to-
talment supeditat a la gestió de la quantitat 
de l’aigua per al conreu de l’arròs, amb ca-
nals oberts des d’abril fins a desembre, fet 
que provoca que l’aigua dolça de la llacuna 
sigui totalment renovada per aigua de mar 
de gener a abril (Comín, 1984). Al delta del 
Llobregat, actualment no hi ha un règim hi-
drològic natural a les llacunes. D’una banda, 
l’increment de la urbanització ha disminuït 
d’una manera notable l’entrada per escola-
ment superficial cap a les rieres i els canals de 
reg (vegeu el capítol 4). A més, la gestió de la 
quantitat de l’aigua que entra a les llacunes 
està molt controlada (excepte en moments 
de pluges molt fortes) i depèn de les necessi-
tats de reg de la zona agrícola i de les neces-
sitats d’aigua a les zones protegides. D’altra 
banda, algunes de les llacunes més properes  
a la costa del sector més occidental (el Re-
molar, la Ricarda) cada cop estan més des-
connectades del mar, ja sigui per les obres de 
canalització de la seva desembocadura, l’in-
crement de sorra a la platja o per manca d’un 
flux d’aigua dolça prou important per a tenir 
la força suficient per obrir la connexió amb 
el mar. Aquesta situació comporta el confi-
nament progressiu de les llacunes, cosa que 
té conseqüències molt importants per al seu 
funcionament. Aquest confinament dismi-
nueix la seva capacitat d’autodepuració, ja 
que reben una quantitat molt important de 
nutrients, cosa que facilita l’aparició de símp-
tomes d’eutròfia.

En el període 2004-2005 vàrem tenir 
l’oportunitat de comprovar els efectes de 
l’entrada sobtada d’aigua dolça a dues llacu-
nes situades a primera línia de costa (Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall, 2010). Aquest és 
un tipus d’alteració cada cop més comú, però 
que ha rebut poca atenció, ja que la salinitza-
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Figura 5. Perfils de distribució en fondària de la salinitat (expressada com a conductivitat mS/cm), l’oxi-
gen dissolt a l’aigua (% de saturació) i la temperatura (ºC) entre el juny de 2004 i el juliol de 2005 a les llacu-
nes del Remolar, Ca l’Arana, la Ricarda i Cal Tet. Font: Cañedo-Argüelles et al., 2012.
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ció dels aqüífers i, consegüentment, de les 
llacunes ha centrat majoritàriament l’interès. 
La proximitat dels nuclis urbans i de les ter-
res de cultiu al Delta fa que els aportaments 
d’aigua dolça carregada de nutrients puguin 
arribar a ser d’una gran magnitud, i la majo-
ria de les vegades no es gestionen tenint en 
compte les conseqüències que poden tenir 
per als ecosistemes aquàtics. Aquesta alteració 
és important perquè els organismes aquàtics 

de les zones deltaiques solen ser majoritària-
ment tolerants a la salinitat i de preferències 
mesohalines i, atès el grau d’alteració genera-
litzat dels ambients costaners d’arreu, són es-
pècies que hauríem de conservar.

Com es pot observar a la taula 3, els can-
vis en la composició de la comunitat de ma-
croinvertebrats foren diferents en cada llacu-
na. A la Ricarda, tot i que hi va haver canvis, 
no foren significatius. Els poliquets (Hediste 

Taula 3. Canvis en la composició de la comunitat de macroinvertebrats a les llacunes de Ca l’Arana i de la 
Ricarda per efecte d’un canvi sobtat de salinitat motivat per una entrada puntual d’aigua més dolça al sistema.

Ca l’Arana La Ricarda
Variació de salinitat (mS/cm) Inicial

9,1
Mínim
2,8

Inicial
12,2

Mínim
8,4

Mes d’injecció del flux d’aigua dolça Novembre Gener
Temps de recuperació de la salinitat 
inicial

Es manté per sota de 
5 mS/cm fins a final 
de l’estudi (juliol)

4 mesos

Substrat Phragmites Phragmites Sediment
Abans Després Abans Després Abans Després

C Corophium insidiosum **

C Gammarus aequicauda *

C Mesopodopsis slabberi * * *

C Palaemon elegans *

P Hediste diversicolor * ***

Q Chironomus riparius ** * **

Q Cricotopus (I.) ornatus *** * *

Q Dicrotendipes pallidicornis ** * *

Q Psectrocladius sordidellus ***

O Naídids ** * *

E Caenis gr. macrura *

E Cloeon cognatum *

M Hydrobia acuta * *

Od Ishnura elegans *

S’especifica el valor de salinitat inicial (expressat com a conductivitat, mS/cm) i el mínim assolit, així com el temps 
de recuperació de la salinitat original i el mes de l’any hidrològic 2004-2005 en què es produí la pertorbació.
C, crustacis; P, poliquets; Q, quironòmids; O, oligoquets; E, efemeròpters; M, mol·luscs; Od, odonats.
Els asteriscs indiquen la importància en abundància de cada tàxon per a la comunitat: ***, molt important; 
**, important; *, presència significativa. Adaptat de Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2010.
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diversicolor) canviaren d’hàbitat i varen dei-
xar la vegetació litoral per instal·lar-se en els 
sediments, on molt probablement la salinitat 
es conservà en els intersticis. A Ca l’Arana, 
els canvis foren molt més importants, evi-
dents i persistents, amb la pràctica desapari-
ció dels crustacis, que foren reemplaçats per 
insectes (primordialment espècies de dípters 
quironòmids), i l’aparició d’oligoquets (més 
propis d’aigües dolces).

Aquests resultats mostren que la intensitat 
de la pertorbació i la seva durada són les cau-
ses que modulen els efectes sobre les comuni-
tats. En el cas de la salinitat, passar o no el 
llindar de 5 mS/cm és la clau per a entendre si 
els canvis són d’una gran magnitud o no, ja 
que aquest és el valor que s’ha descrit com a 
límit de tolerància a la salinitat per a alguns 
insectes aquàtics (Williams i Williams, 1998; 
Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2009a) i tam-
bé per les espècies pròpies d’aigües salabroses 
(Cognetti i Maltagliati, 2000), atesa la capaci-
tat osmoreguladora dels organismes aquàtics.

Totes aquestes alteracions hidrològiques 
també tenen els seus efectes en el procés 
d’eutrofització dels ecosistemes aquàtics del 
delta del Llobregat, ja que la principal via 
d’entrada de nutrients són els canals. Si hi 
afegim la baixa taxa de renovació de l’aigua, 
motivada pel seu confinament com a conse-
qüència de la pèrdua o disminució de la con-
nexió amb el mar, el resultat és l’acumulació 
de nutrients en els sediments i l’anòxia en les 
aigües (Cañedo-Argüelles et al., 2012). Els 
organismes hi responen amb un increment 
de l’abundància d’alguns tàxons tolerants a 
la contaminació al litoral de la llacuna, amb 
l’absència de macroinvertebrats a les zones 
profundes i amb una pèrdua de biodiversitat 
global del sistema. Els casos més extrems al 
delta del Llobregat són el de la llacuna del 
Remolar, i molt especialment el de la Murtra 
(Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2009a).

Un cas també molt interessant és el de la 
llacuna de la Ricarda. Coneguda i considera-
da durant molt de temps la més ben conser-
vada del delta del Llobregat, amb una alta 
biodiversitat piscícola i ornitològica gràcies a 

la cura dels seus propietaris, darrerament 
mostra forts indicis de deficiències en el seu 
estat ecològic i de conservació. La sèrie de da-
des fisicoquímiques recollides amb freqüèn-
cia estacional pel PICMA des de l’any 1995 
fins a l’actualitat, junt amb les dades de Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall (2010), permet 
constatar un augment important del fòsfor 
total a l’aigua des de 2008, que supera la va-
riabilitat del període anterior (figura 7). Va-
lors superiors a 0,1 mg/l de fòsfor total són 
indicadors d’eutròfia, i les darreres dades en 
mostren concentracions de tres a cinc vega-
des superiors. Aquest increment ha d’estar 
relacionat amb els canvis hidrològics que han 
afectat la llacuna des de l’ampliació de l’aero-
port. Les obres varen afectar l’escorrentia 
superficial que arribava a l’estany a través de 
dues filloles i una pluvial del canal de la dreta 

Figura 6. Llacuna del Remolar. Font: Elaboració 
pròpia a partir de la imatge de Google Earth.
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del Llobregat, cosa que ha comportat una re-
ducció del 40 % de l’entrada d’aigua a la llacu-
na. L’efecte d’aquesta reducció comporta can-
vis en el balanç hidrològic de la llacuna, cosa 
que es tradueix en un major confinament (o 
menor renovació) de l’aigua, atès que la me-
nor entrada d’aigua no afavoreix l’obertura 
del canal de comunicació amb el mar.

La Declaració d’Impacte Ambiental de les 
obres d’ampliació de l’aeroport obliga els ges-
tors de la infraestructura aeroportuària a res-
tablir els cabals que alimenten la llacuna de la 
Ricarda i demana que siguin de qualitat. La 
solució aplicada va ser la d’aportar aigua d’un 
pou de l’aqüífer profund situat a les instal·la-
cions de l’aeroport, fet que es va produir du-
rant el període que va del 2003 al 2007 i des-
prés de constatar el benefici que representava 
per a la llacuna la bona qualitat de l’aigua del 
freàtic. Com es pot veure a la figura 7, el 2003, 
la concentració de fòsfor a l’aigua disminuí 
notablement i això es traduí en un increment 
de la transparència de l’aigua i en la reapari-
ció del macròfit Ruppia a prop del punt 
d’abocament (segons dades i observacions 
dels tècnics del Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 

Llobregat). Des del 2008, el cabal restituït es 
fa amb aigua tractada per l’EDAR del Baix 
Llobregat, el que coincideix amb l’augment 
important de l’eutrofització de la llacuna. Les 
dificultats econòmiques han comportat que, 
en aquests moments, aquesta aportació s’hagi 
reduït considerablement i, per tant, és un bon 
moment per a decidir entre les administra-
cions, afectats i implicats, quina seria la mi-
llor alternativa per tal de dotar la llacuna 
d’unes aportacions d’aigües dolces suficients 
i de qualitat d’una manera definitiva. De ben 
segur que la solució passa per una bona visió 
global del funcionament del Delta i per una 
acció decidida per a la conservació de la lla-
cuna amb l’objectiu de revertir les condicions 
d’aigua tèrbola i elevada eutròfia en la qual es 
troba en aquests moments.

3.6. AVALUACIÓ DE L’ESTAT 
ECOLÒGIC DE LES LLACUNES  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

D’acord amb la Directiva marc de l’aigua 
2000/60/CE (Comissió Europea, 2000) de la 
Unió Europea, s’ha d’avaluar l’estat ecològic 

Figura 7. Variació esta-
cional de la concentració 
de fòsfor total (mg/l) a la 
llacuna de la Ricarda en el 
període 1995-2012. Dades 
de PICMA (Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels 
Espais Naturals del Delta 
del Llobregat) i de Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall 
(2010).
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de les masses d’aigua de Catalunya i determi-
nar si acompleixen els seus objectius o, en 
cas contrari, si cal implementar o no mesures 
de gestió. D’acord amb la DMA, l’avaluació 
ha de permetre classificar les masses d’aigua 
en cinc nivells de qualitat (molt bo, bo, me-
diocre, deficient i dolent) i la seva assignació 
a un nivell o un altre determinarà la gestió a 
realitzar en cadascuna d’elles. En el cas de les 
llacunes costaneres, el fet que siguin natural-
ment riques en nutrients (Elliott i Quintino, 
2007) i que presentin una biodiversitat local 
baixa (Remane i Schlieper, 1971) complica el 
desenvolupament d’eines fiables per a l’ava-
luació del seu estat ecològic. A més, s’ha de 
tenir en compte que la majoria de les llacu-
nes estan sotmeses a fortes pressions antrò-
piques i que, per tant, hi ha poques llacunes 
que es puguin considerar llocs de referència. 
Això és un gran impediment per al desenvo-
lupament d’indicadors, ja que es basen en la 
comparació de les comunitats trobades en 
una determinada llacuna amb les comunitats 
trobades en llacunes de referència (llocs on 
suposadament l’acció de l’home ha estat gai-
rebé inexistent).

Hi ha indicadors basats en les caracterís-
tiques fisicoquímiques de l’aigua que s’han 
fet servir per a avaluar la qualitat de les ai-
gües costaneres (incloent-hi les llacunes) en 
diferents països d’Europa. Un dels més usats 
ha estat l’índex TRIX (Vollenweider et al., 
1998), que combina informació sobre els nu-
trients (fòsfor i nitrogen), l’oxigen dissolt en 
l’aigua (com a indicador de la producció pri-
mària i dels processos de descomposició de 
la matèria orgànica) i la clorofil·la a (com a 
indicadora de la biomassa d’algues fitoplanc-
tòniques). La limitació en l’ús d’aquest índex 
és donada per la gran variabilitat espacial 
(Guelorget i Perthuisot, 1992) i temporal 
(Pérez-Ruzafa et al., 2005) de les característi-
ques fisicoquímiques d’aquests ambients. Es 
poden obtenir resultats molt diferents segons 
el lloc de la llacuna on es fa la mesura i el 
moment de l’any (fins i tot del dia). És per 
això que les comunitats d’organismes aquà-
tics (especialment aquelles amb una riquesa 

elevada d’espècies i cicles de vida curts que 
permeten detectar canvis en el medi amb ra-
pidesa, com les algues i els invertebrats) són 
una eina d’avaluació més adequada en aquest 
tipus d’ambients, ja que integren informació 
de rangs espacials i temporals més amples.

Atesa la urgència de les exigències de la 
DMA i la manca d’eines d’avaluació fiables, 
l’any 2007 el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya fi-
nançà un conveni de col·laboració entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, les universi-
tats de Barcelona i Girona i l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries per a 
avaluar l’estat ecològic de les zones humides 
de Catalunya, incloent-hi les llacunes costa-
neres del delta del Llobregat. Durant aquest 
projecte es varen aplicar i ajustar els índexs 
QAELS i ECELS (Boix et al., 2004 i 2005; 
Sala et al. 2004). L’índex QAELS es basa 
principalment en la composició de comuni-
tats de microcrustacis, de manera que la do-
minància d’espècies tolerants a la contami-
nació és indicadora d’una mala qualitat de 
l’aigua i d’una possible degradació dels hàbi-
tats aquàtics. Aquest índex es complementa 
amb l’ECELS, que mesura la pressió antròpi-
ca sobre la llacuna i la degradació de l’hàbitat 
a partir de l’anàlisi de variables com el cinyell 
de vegetació o la presència d’infraestructures 
al voltant de la llacuna. Dins del projecte 
també es va desenvolupar un nou índex ba-
sat en la composició de la comunitat de 
quironòmids, l’índex EQAT (Cañedo-Ar-
güelles et al., 2012) (vegeu el capítol 12). 
L’elecció d’aquest grup d’organismes es basà 
en el fet que els dípters quironòmids són, en-
tre tots els grups de macroinvertebrats aquà-
tics, un dels més abundants i amb més espè-
cies.

Els resultats de l’aplicació del diferents 
índexs en les llacunes del Delta es mostren a 
la taula 4. La majoria de les llacunes presen-
ten un estat ecològic deficient o dolent 
d’acord amb la combinació dels índexs 
QAELS i ECELS. Hi ha llacunes (com Ca 
l’Arana o la Ricarda) que presenten una co-
munitat de microcrustacis amb presència 
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d’espècies indicadores de bona qualitat, però 
que, pel fet d’estar sotmeses a una forta pres-
sió antròpica, no es pot considerar que tin-
guin un bon estat ecològic. D’altra banda, hi 
ha llacunes (com Sant Climent o la Vidala) 
que sembla que no estiguin gaire afectades 
per l’acció de l’home, però la seva comunitat 
de microcrustacis es troba dominada per es-
pècies tolerants a la contaminació. Això és 
degut al fet que el punt de mostreig se situà 
en una zona poc afectada per l’acció huma-
na, però que aigües amunt hi ha fonts de 
contaminació molt importants relacionades 
amb els conreus i els nuclis urbans. L’única 
llacuna que va presentar un bon estat ecolò-
gic és la Magarola, una llacuna petita situada 

en una zona de reserva natural a la platja, a 
prop de la Ricarda, i alimentada exclusiva-
ment d’aigua de mar superficial i subsuperfi-
cial. Curiosament l’índex TRIX, basat en pa-
ràmetres fisicoquímics, classificà aquesta 
llacuna amb una qualitat deficient. Això posa 
de rellevància la ineficàcia d’aquest índex en 
ambients com les llacunes del delta del Llo-
bregat si no es combina amb indicadors bio-
lògics, atès que el confinament de les aigües 
d’aquestes llacunes pot comportar una acu-
mulació natural de nutrients i una elevada 
producció primària. L’índex EQAT va con-
firmar els resultats de l’índex QAELS, essent 
una eina complementària especialment ade-
quada per al control i el seguiment de l’estat 

Taula 4. Resultats de l’aplicació dels índexs TRIX (Vollenweider et al., 1998), EQAT (Cañedo-Argüelles et 
al., 2012), QAELS i ECELS (Boix et al., 2004, 2005) en les llacunes del delta del Llobregat. L’estat ecològic re-
sulta de la combinació del QAELS i l’ECELS, tal com s’estableix en Boix et al. (2004 i 2005). Els colors de les 
categories es corresponen amb els colors establerts en la directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE (Comissió 
Europea, 2000).

Localitat TRIX Categoria 
TRIX EQAT Categoria 

EQAT QAELS Categoria 
QAELS ECELS Categoria 

ECELS
Estat 
ecològic

Bassa petita de Cal 
Dimoni

7 Deficient 4 Dolent 0,51 Mediocre 42 Deficient Deficient

Bassa gran de Cal 
Dimoni

6 Deficient 34 Deficient 0,51 Deficient 32 Deficient Deficient

Estany de Ca l’Arana 6 Deficient 35 Deficient 0,69 Bo 58 Mediocre Mediocre
Estany de Cal Tet 6 Deficient 51 Mediocre 0,55 Bo 85 Mediocre Mediocre
Estany de la Ricarda 7 Deficient 40 Deficient 0,64 Bo 56 Mediocre Mediocre
Els Reguerons 8 Dolent 17 Dolent 0,46 Deficient 49 Deficient Deficient
Estany de la Vidala 7 Deficient 25 Dolent 0,44 Dolent 73 Bo Deficient
Estany del Remolar 9 Dolent 26 Dolent 0,50 Deficient 25 Dolent Dolent
Bassa del Pi 7 Deficient 41 Deficient 0,34 Dolent 83 Bo Deficient
Estany de la Roberta 5 Mediocre 66 Bo 0,55 Mediocre 42 Deficient Deficient
Riera de Sant Climent 7 Deficient 55 Deficient 0,21 Dolent 73 Bo Deficient
Estany de la Murtra 9 Dolent 0 Dolent 0,21 Dolent 5 Dolent Dolent
Bassa del Prat 7 Deficient 40 Deficient — — — — —
Bassa dels Fartets 6 Deficient 28 Dolent — — — — —
Bassa dels Pollancres 6 Deficient 23 Dolent — — — — —
La Magarola 6 Deficient — — 0,71 Bo 100 Molt bo Bo
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ecològic d’aquestes llacunes atès el seu baix 
cost econòmic i esforç de mostreig requerit i 
perquè integra tots els hàbitats de la llacuna 
en una sola mostra.

Es pot concloure que les llacunes del delta 
del Llobregat es troben en un estat de con-
servació deficient, cosa que complica l’assoli-
ment dels objectius establerts per la Unió 
Europea a través de la DMA. És urgent posar 
en pràctica mesures de gestió i restauració 
adequades per a recuperar la biodiversitat i la 
funcionalitat del sistema deltaic i garantir 
que les generacions futures gaudeixin del ric 
mosaic d’ecosistemes aquàtics que compo-
nen el delta del Llobregat.

3.7. EL RIU LLOBREGAT

Hem deixat per al final parlar de l’agent que 
ha format el Delta. Del riu, se n’ha parlat 
abastament i emplacem el lector a l’excel·lent 
monografia coordinada per Prat i Tello 
(2004) per a tenir una visió de la importància 
natural i socioeconòmica d’aquest riu verte-
brador i fonamental per a entendre el que 
avui és Catalunya. Com ja remarquen aquests 
autors, el riu no es troba precisament en gai-
re bon estat ecològic quan arriba a la seva 
zona baixa. Així ho indiquen, any rere any, 
tant els paràmetres fisicoquímics com les al-
gues, els macroinvertebrats o els peixos, que 
s’analitzen amb periodicitat anual o cada tres 
anys segons l’indicador. Els resultats es po-
den consultar al web http://www.ub.edu/ 
barcelonarius/web/index.php, i són el reflex 
de l’impacte que tenen les activitats humanes 
sobre els ecosistemes fluvials. I és que el riu 
Llobregat flueix per una de les conques hi-
drogràfiques més industrialitzades i poblades 
de Catalunya, i això li aporta nutrients, sal i 
una gran varietat de substàncies químiques 
que resulten en una baixa qualitat de l’aigua 
(Munné et al., 2012).

És evident que els esforços fets els darrers 
trenta anys per disminuir l’impacte dels abo-
caments d’aigües residuals, ara majorment 
tractades a les EDAR, no han estat suficients 

per a aconseguir una bona qualitat de les ai-
gües en el tram baix del Llobregat (Prat i Rie-
radevall, 2006). De fet, els efluents de les esta-
cions depuradores no són del tot aigua neta, i 
els cal una certa dilució per a no afectar el 
medi aquàtic receptor (Perreé et al., 2010). 
Però als rius mediterranis el cabal circulant sol 
ser escàs al llarg de l’any, i per això és del tot 
aconsellable la millora del tractament i l’apli-
cació d’un tractament terciari (amb reducció 
de nutrients) a les plantes depuradores.

Durant les obres de transformació del 
delta del Llobregat es va construir una gran 
depuradora al Prat de Llobregat per a tractar 
les aigües residuals de la ciutat de Barcelona i 
la seva àrea metropolitana (amb capacitat de 
tractament de fins a 3,8 m3/s). La qualitat  
de l’aigua que en surt ha de permetre reutilit-
zar-la per a incrementar els recursos d’aigua 
potable i aportar aigua al riu per al manteni-
ment de cabals ecològics, entre d’altres usos 
de reutilització. D’aquesta manera, a partir de 
2009, i en els moments que interessa, una part 
de l’aigua és bombejada riu amunt fins a la 
potabilitzadora de Sant Joan Despí. Des del 
punt de vista de la qualitat de l’aigua del riu, 
mesurada amb indicadors d’estructura de les 
comunitats d’organismes, els efectes ambien-
tals d’aquesta acció no l’empitjoren. Però sí 
que hi ha una certa afectació de l’estat de sa-
lut de les poblacions d’alguns insectes, com 
el tricòpter Hydropsyche exocellata, que pre-
senta alteracions fisiològiques lligades a l’es-
très oxidatiu (Prat et al., 2013).

Malgrat tot, el darrer cens de macroin-
vertebrats aquàtics al riu a l’altura del Prat de 
Llobregat (figura 2) revela que hi habiten uns 
disset tàxons (taula 5), tots tolerants a nivells 
alts de contaminació, entre els quals desta-
quen els oligoquets tubifícids, els quironò-
mids (Cricotopus bicinctus i Eukiefferiell 
aclaripennis) i els efemeròpters bètids (Baetis 
pavidus i Baetis rhodani) (Cañedo-Argüelles 
i Rieradevall, 2009b).

La malfiança envers el riu, la desatenció 
al funcionament dels rius mediterranis, que 
necessiten crescudes i sequeres, i les necessi-
tats dites d’interès general, han desnaturalit-
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zat la desembocadura, que s’hauria de carac-
teritzar per la presència d’un gradient suau 
de salinitat i una comunitat aquàtica distinti-
va amb espècies estuàriques. Aquesta zona 
de la desembocadura s’ha trobat en un estat 

deplorable des dels anys setanta del segle 
passat, sense fauna per la mala qualitat de les 
aigües (Prat et al., 1983; Millet i Prat, 1984) 
(taula 4). La reubicació de la llera i la seva 
transformació en un canal ample i fondo ha 

Taula 5. Comparació d’alguns paràmetres fisicoquímics de l’aigua i de la composició de la comunitat de 
macroinvertebrats entre la llera del riu Llobregat abans i després de les obres de relocació de la desembocadu-
ra, i en referència a la situació uns quilòmetres riu amunt. Dades de (1) Prat et al. (1983), (2) Alonso et al. 
(2001), (3) Cañedo-Argüelles i Rieradevall (2012) i (4) Prat et al. (2013).

Llera vella riu 
amunt

Llera vella 
desembocadura

Llera nova 
desembocadura

Referències (3, 4) (1, 2) (3)
km de la desembocadura 5,7 1 1 i 3
Conductivitat (mS/cm) 1,7 3,5 30,2
Amoni (mg/l) 12,1 27,0 7,1
Fòsfor total (mg/l) 0,78 — 0,37
Macroinvertebrats presents absents presents
Tàxons oligohalins/halins 17/0 0/0 0/7
F. Enchytraeidae + — +
F. Naididae + — +
F. Tubificidae + — —
Hediste diversicolor — — +
Physella acuta + — —
Acanthocardia tuberculata — — +
Mytilus galloprovincialis — — +
Orchestia gammarellus — — +
Ischnura elegans + — —
Baetis pavidus + — —
Baetis rhodani + — —
Naucoris maculatus + — —
F. Ephydridae + — —
F. Limonidae + — —
F. Tabanidae + — —
F. Tipulidae + — —
Cricotopus bicinctus + — —
Cricotopus sylvestris + — —
Eukiefferiella claripennis + — —
Chironomus salinarius — — +
Chironomus sp. + — —
Paratanytarsus grimmi + — —
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fet que el mar ocupés aquest espai (Cañedo- 
Argüelles i Rieradevall, 2009b; Cañedo-Ar-
güelles i Rieradevall, 2012). Ara els insec- 
tes han estat substituïts per cucs poliquets 
(Hediste diversicolor), escopinyes (Acantho-
cardia tuberculata) i musclos (Mytilus 
galloprovincialis) (taula 5). Les raons perquè 
es dissenyés d’aquesta manera van ser, entre 
d’altres, el control de les inundacions i la de-
posició dels sediments que tot riu transporta 
aigües avall. Però el riu ja no porta tants 
sediments com abans per efecte dels embassa-
ments aigües amunt i, a més, el cabal que ar-
riba al Delta ho fa clarament minvat, per l’ús, 
per canvis en els usos del territori i per la 
pluviometria. De moment, l’aigua de mar pe-
netra uns 3,9 km terra endins, fins al punt 
d’unió de la nova i l’antiga llera, i s’ha perdut 
la zona de transició pròpia d’aquests tipus 
d’ambients on l’aigua dolça del riu i l’aigua 
salada del mar interactuen. S’haurà d’esperar 
a veure quin és l’efecte de les crescudes del 
riu, que són una font important de sediments 
i tenen una alta capacitat transformadora. En 
aquest marc no hem d’oblidar que les previ-
sions de canvi climàtic i la subsidència prò-
pia dels deltes que no reben nous materials 
fan esperar una pujada del nivell del mar que 
afectarà d’una manera important el delta del 
Llobregat i, en especial, el seu aqüífer.

La recuperació ambiental del riu i del del-
ta passa per un canvi en les polítiques i la 
gestió ambientals i en la consciència ciutada-
na, que reclami més la qualitat ambiental que 
una immediatesa a qualsevol preu.
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4.1. INTRODUCCIÓ

En pocs llocs com el delta del Llobregat es fa 
tan evident la necessitat de conèixer i gestio-
nar el territori d’una manera global per tal de 
mantenir i potenciar els processos que s’esta-
bleixen dins i entre els ecosistemes. Des de 
l’ecologia del paisatge s’ha proposat, precisa-
ment, el seu ús com a escala de treball per a la 
comprensió i l’anàlisi global d’aquests proces-
sos. Així, el paisatge és concebut com una en-
titat funcional d’escala quilomètrica integrada 
per unitats diverses (els hàbitats o ecosiste-
mes), els fluxos horitzontals (de materials, 
energia, organismes, etc.) que s’estableixen 
entre elles i els fluxos verticals que tenen lloc 
dins d’elles (Forman i Godron, 1986; Pino i 
Rodà, 1999; Turner, 2005).

Es considera que aquests fluxos que tenen 
lloc en el paisatge condicionen i alhora són 
condicionats per la seva estructura (Forman i 
Godron, 1986; Forman, 1995; Turner, 2005). 
S’han proposat un gran nombre de mesures 
per a descriure l’estructura del paisatge (Mc-
Garigal i Marks, 1995) que, sovint, depenen de 
quines unitats considerem (usos del sòl, tipus 
de vegetació, elements geomorfològics, etc.). 
En tot cas, però, l’estructura del paisatge pot 
ser descrita a partir de mesures — o mètri-
ques— de composició i de configuració. Les 
primeres fan referència només a la importàn-
cia dels diversos tipus d’unitats, com ara el 
percentatge de les cobertes del sòl que l’inte-
gren (boscos, conreus, àrees urbanes, etc.). Les 
segones, en canvi, mesuren la distribució es-
pacial d’aquestes unitats (uniforme, agrupada, 
en unitats grans o petites, etc.), cosa que afecta 
diverses propietats del paisatge, com ara el 
grau de fragmentació, la mida de gra o la con-
nectivitat. Cal, però, tenir en compte que els 
paisatges no solament canvien en l’espai sinó 
també en el temps. Les pertorbacions naturals 
o antròpiques que afecten els diversos ecosis-
temes amb un determinat patró espacial i 
temporal sovint determinen un mosaic hete-
rogeni d’una gran importància per a la conser-
vació de la biodiversitat i els processos ecolò-
gics (Pino i Rodà, 1999; Turner, 2005).

Els deltes són paisatges especialment can-
viants. La dinàmica fluvial i marítima que 
porta a la seva gènesi és també responsable 
del seu gran dinamisme, constatable, per 
exemple, a partir de fonts històriques o de 
registres sedimentaris. Diversos treballs his-
tòrics il·lustren els canvis profunds que han 
tingut lloc al delta del Llobregat al llarg de la 
seva història, tant pel que fa a la morfologia 
dèltica com al seu paisatge vegetal (Codina, 
1966; Campmany, 1998; Valverde, 1998). 
Aquests canvis s’han accelerat els darrers dos 
segles, primer amb la colonització agrícola, 
després amb el desenvolupament urbà i in-
dustrial i, finalment, amb la proliferació d’in-
fraestructures de comunicació. Diferents es-
tudis constaten la gran repercussió que 
aquests canvis han tingut en la conservació 
de la biodiversitat i dels processos ecosistè-
mics al delta del Llobregat (Pino et al., 2006 i 
2009; vegeu quadre a part), i en molts altres 
sistemes naturals del litoral i prelitoral de 
Catalunya (Vilà et al., 2003; Domènec et al., 
2005; Guirado et al., 2007; Pino et al., 2011).

Amb aquestes premisses, el present tre-
ball pretén fer una aproximació quantitativa 
al paisatge del delta del Llobregat i als canvis 
que ha sofert en temps recents, a partir de la 
cartografia disponible. Alhora, també pretén 
interpretar els possibles efectes que han tin-
gut — i que poden tenir en un futur— aquests 
canvis sobre la conservació del patrimoni na-
tural i sobre el funcionament ecològic del 
Delta.

4.2. LES DADES: CARTOGRAFIA 
HISTÒRICA I ACTUAL DEL PAISATGE 
VEGETAL

A causa de la seva proximitat a Barcelona, el 
seu interès de conservació i les tensions terri-
torials que suporten, els sistemes naturals del 
delta del Llobregat han estat cartografiats rei-
teradament durant el darrer mig segle. El pri-
mer mapa conegut il·lustra El paisaje vegetal 
barcelonés de Bolòs (1962), un treball emble-
màtic de la botànica catalana però encaminat 
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a descriure el paisatge vegetal de les comar-
ques de Barcelona des d’un punt de vista 
eminentment fitocenològic i no pas cartogrà-
fic. Potser per això el mapa és força esquemà-
tic i aixecat a una escala molt poc detallada 
(1:100.000). Els primers treballs cartogràfics 
pròpiament dits daten dels anys setanta i no-
ranta del segle passat, dins el marc de projec-
tes impulsats per la Unitat de Botànica de la 
Universitat de Barcelona, l’extinta Corpora-
ció Metropolitana de Barcelona (Camarasa et 
al., 1979) i el Museu de Gavà (Soriano i Bus-
quets, 1993). Es tracta de mapes realitzats a 
escala 1:25.000 a partir de la fotointerpreta-
ció de fotografies aèries i treball de camp, i el 
posterior traspàs dels polígons fotointerpre-
tats a fons cartogràfics oficials (de l’IGN al 
primer cas, i de l’ICGC al segon).

Més recentment, la posada a punt de la 
tecnologia SIG i una prospecció de camp 
més detallada han permès una millora de la 
resolució cartogràfica, tant espacial com te-
màtica. Correspon a aquesta nova etapa el 
mapa dels hàbitats d’una gran part de l’hemi-
delta sud (entre el riu i l’estany de la Murtra), 
que es va fer servir a l’avaluació d’impacte 
ambiental (AIA) de l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona (Pino, 2000). Aquest mapa es 
va aixecar mitjançant fotointerpretació d’or-
toimatges en color cedides per AENA a una 
escala 1:2.500 completada amb treball de 
camp, fent servir una llegenda d’hàbitats ge-
nèrics inspirats en la llegenda CORINE. 
Aquest mapa també va servir de base per al 
desenvolupament d’un nou mapa dels hà-
bitats del delta del Llobregat més recent i es-
tès a la totalitat de l’hemidelta sud. Es va ob-
tenir a partir de la fotointerpretació a escala 
1:2.500 d’imatges QuickBird de 2005 orto-
corregides i georeferenciades, cedides per 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i d’una 
feina de camp exhaustiva (vegeu el capítol 8 
d’aquesta mateixa publicació).

La sèrie cartogràfica més coherent dispo-
nible per al delta del Llobregat són, però, les 
diverses edicions del Mapa de cobertes del sòl 
de Catalunya (www.creaf.uab.cat/mcsc). Es 
tracta d’una sèrie cartogràfica de les cobertes 

principals del sòl de Catalunya obtinguda ex-
clusivament per fotointerpretació a una esca-
la molt detallada (inferior a 1:5.000) sobre 
ortoimatges en color de l’ICGC. Malgrat la 
resolució espacial emprada, el nivell de detall 
temàtic és relativament baix. N’existeixen 
edicions per al delta del Llobregat per a les 
dates de 1993, 2000, 2005 i 2009, que han 
anat incrementant la seva resolució espacial i 
temàtica en paral·lel a l’augment del detall de 
les ortoimatges de l’ICGC. Tot i que això ha 
comportant una ampliació progressiva de la 
llegenda al llarg de les diverses edicions del 
mapa, aquestes són totalment comparables 
per a un nivell bàsic (anomenat nivell 2) de la 
llegenda. Recentment, aquesta sèrie de ma-
pes s’ha completat amb el Mapa de cobertes 
del sòl de 1956 de la província de Barcelona 
(Álvarez et al., 2011), aixecat fent servir la 
mateixa metodologia que l’MCSC. Aquest 
mapa s’ha obtingut per fotointerpretació 
d’ortoimatges generades a partir de l’anome-
nat «vol americà», vol fotogramètric de foto-
grafies en blanc i negre fetes els anys 1956-
1957 a una escala aproximada 1:30.000. Les 
ortoimatges han estat generades per la Dipu-
tació de Barcelona.

4.3. ANÀLISI QUANTITATIVA DELS 
CANVIS AL PAISATGE DEL DELTA

Aprofitant l’existència d’aquesta sèrie de ma-
pes de cobertes del sòl s’ha dut a terme una 
primera anàlisi dels canvis en l’estructura, 
incloent-hi la composició i la configuració, i 
en les propietats funcionals del paisatge del 
delta del Llobregat els darrers cinquanta anys 
(figura 1). S’han seleccionat tres mapes re-
presentatius de tres èpoques ben diferents: 
1956 (previ al desenvolupament industrial i 
turístic del Delta), 2000 (previ a l’execució de 
l’anomenat Pla Delta) i 2005 (posterior a 
l’execució del Pla Delta i el més recent dispo-
nible a l’inici del treball), tots tres amb un ni-
vell 2 de la llegenda de l’MCSC (taula 1).

A partir d’aquests mapes s’ha avaluat la 
composició del paisatge del delta del Llobre-
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gat al llarg dels darrers cinquanta anys, mit-
jançant el percentatge de cobertes del sòl ge-
nèriques obtingudes per agrupació de les 
seves categories inicials (taula 1) i d’una sèrie 
de mètriques bàsiques:

— Riquesa de cobertes. Correspon al nom-
bre de cobertes diferents detectades al Del- 
ta per a cada data.

— Diversitat de cobertes calculada mit-
jançant l’índex de Shannon-Weaver, d’ús 
freqüent en ecologia per a mesures de diver-
sitat d’espècies:

H = −Σpi × log2(pi),

on pi correspon a la proporció (en superfície) 
d’una determinada categoria en el paisatge 
estudiat i log2(pi) al logaritme en base 2 
d’aquesta proporció. L’índex de Shannon 
s’ha calculat per a les categories de nivell 2.

— Equitabilitat de les cobertes. Mesura 
del grau d’equifreqüència de les diverses co-
bertes del sòl al Delta, calculada com:

E = H/Hmax,

on H correspon a la diversitat de cobertes i 
Hmax a la diversitat màxima possible per a un 
nombre determinat, calculada com el loga-
ritme en base 2 de la riquesa de cobertes.

Seguint una proposta recent (Pino et al., 
2009), també s’han reclassificat les cobertes 
inicials en una sèrie de categories de natura-
litat (taula 1), que són una mesura directa de 
la capacitat dels hàbitats del paisatge per a 
acollir espècies pròpies i de resistència en-
front de les invasions per espècies foranes o 
antropòfiles. La naturalitat mitjana del Delta 
s’ha obtingut llavors ponderant cada catego-
ria de naturalitat per la seva freqüència rela-
tiva (proporció de la superfície total) al ter-
ritori.

A més de les mesures de composició 
abans esmentades, s’han obtingut una sèrie 
de mètriques de configuració relacionades 
amb una de les propietats més importants del 
paisatge per a acollir organismes i processos: 
la fragmentació de les cobertes del sòl o hàbi-

tats. Definida en general com la divisió 
d’aquestes cobertes o hàbitats en porcions 
més petites (Forman, 1995), la fragmentació 
del paisatge és considerada una de les princi-
pals amenaces per a la conservació dels orga-
nismes i els hàbitats (Lindenmayer i Fischer, 
2006; Fischer i Lindenmayer, 2007; Collinge, 
2009). Es tracta, però, d’un conjunt de pa-
trons i processos molt diversos i relacionats 
amb els canvis en el paisatge i que produei-
xen una àmplia gamma d’efectes a escales es-
pacials molt diverses (Fahrig, 2003). La frag-
mentació va gairebé sempre acompanyada 

Taula 1. Categories del nivell 2 de l’MCS56_B 
(1956) i de l’MCSC (2000 i 2005) i llur correspon-
dència a les categories genèriques i les classes de na-
turalitat utilitzades en l’anàlisi de la composició.

Categoria nivell 2 (MCSC) Categoria 
genèrica

Natura- 
litat

Vies de comunicació Artificial 1
Zones d’extracció minera Artificial 1
Zones urbanitzades Artificial 1
Basses urbanes Artificial 2
Canals i basses agrícoles Agrícola 2
Platges Forestal 2
Sòls nus urbans Artificial 2
Zones esportives i lúdiques Artificial 2
Conreus Agrícola 3
Horta familiar Agrícola 3
Plantacions de pollancres Forestal 3
Sòls nus forestals Forestal 3
Aigües continentals Zones 

humides
4

Boscos clars (no de ribera) Forestal 4
Boscos de ribera Forestal 4
Boscos densos (no de 
ribera)

Forestal 4

Matollars Forestal 4
Prats i herbassars Forestal 4
Vegetació d’aiguamolls Zones 

humides
4
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d’una pèrdua d’hàbitat tant o més important 
que la fragmentació en si, d’una reducció del 
nombre i la mida dels fragments i del seu ma-
jor aïllament. Tot això afecta negativament la 
qualitat de les tessel·les o fragments d’hàbitat 
(per un increment de l’efecte marge) i en dis-
minueix la connectivitat ecològica.

S’han proposat un gran nombre de mesu-
res de fragmentació que recullen les diverses 
accepcions del terme (MARM, 2010). D’en-
tre totes elles, s’han triat tres mesures bàsi-
ques — per la seva rellevància i facilitat de 
càlcul— per a il·lustrar els canvis que ha patit 
el grau de fragmentació del paisatge del Del-
ta els darrers cinquanta anys:

— Nombre total de polígons correspo-
nents a usos no artificials. Els entenem com 
els usos no antròpics irreversibles, és a dir, 
tots aquells diferents dels urbans, i comer-
cials i de les infraestructures de transport. 
Atès que el delta del Llobregat té una superfí-
cie concreta i que els hàbitats naturals i agrí-
coles s’hi troben en regressió, un augment 
del nombre de polígons només en pot indi-
car una progressiva fragmentació.

— Mida de gra del paisatge. Fa referència 
a la mida mitjana de les diverses clapes d’hà-
bitat. La mida és un indicador de la capacitat 
de les clapes d’hàbitat per a acollir individus i 
espècies (MacArthur i Wilson, 1967; Hanski, 
1999). Com més grans són les tessel·les d’hà-
bitat menor és el risc d’extinció que suporten 
les espècies, i això afecta positivament el 
nombre d’espècies que hi poden viure. D’al-
tra banda, una clapa d’hàbitat gran és més 
heterogènia que una de petita, cosa que in-
crementa els microhàbitats disponibles per 
als diversos organismes. El càlcul de la mida 
de gra del paisatge es fa simplement fent la 
mitjana de la mida de les clapes d’hàbitats. 
S’han exclòs del càlcul, tanmateix, els hàbi-
tats antròpics considerats irreversibles (vies 
de comunicació, zones urbanitzades) per la 
seva contribució gairebé nul·la al manteni-
ment dels processos ecològics. També s’han 
exclòs del càlcul aquelles clapes amb menys 
d’un 25 % de la seva superfície a l’àmbit d’es-
tudi.

— Mida efectiva de malla (effective mesh 
size). Jaeger (2000) va proposar diversos in-
dicadors de fragmentació, entre els quals 
destaca la mida efectiva de malla (meff). 
Aquest indicador mesura la probabilitat que 
dos organismes situats a l’atzar en algun 
punt del paisatge no estiguin separats per 
una infraestructura de transport o àrea urba-
na. S’expressa en ha o km2 i es calcula a par-
tir de la fórmula:

meff = At × S(Ai/At)2 = (1/At) × S(Ai)2

on Ai és l’àrea del polígon (o tessel·la d’hà-
bitat) i At = SAi. Com al cas anterior, la fór-
mula s’aplica només als hàbitats naturals o 
seminaturals (incloent-hi els agrícoles) i, per 
tant, s’exclouen del càlcul les àrees urbanes i 
les infraestructures. És una mesura relativa-
ment senzilla i de propietats matemàtiques 
adequades per al seu ús en l’anàlisi i la pla-
nificació territorials. Ha estat utilitzada re-
centment, a Suïssa (Jaeger et al., 2008) i a 
Alemanya (Jaeger et al., 2007), entre altres 
territoris.

Finalment, també s’ha avaluat un atribut 
del paisatge més relacionat amb el seu fun-
cionament que amb la seva estructura, tot i 
que determinat per aquesta: la connectivitat 
del paisatge. Aquesta és, probablement, la 
propietat clau de l’anomenat paisatge fun-
cional, aquell que té a veure amb la conserva-
ció dels processos biològics, ecològics i am-
bientals en general a diverses escales, des dels 
organismes fins als biomes sencers. El con-
cepte de connectivitat admet diverses accep-
cions (vegeu, per exemple, Lindenmayer i 
Fischer, 2006, i Calabrese i Fagan, 2004). Per 
a alguns autors, la connectivitat és un atribut 
del paisatge que resulta de la interacció de les 
cobertes del sòl amb els patrons de movi-
ment dels organismes. D’altres proposen una 
perspectiva metapoblacional i suggereixen 
que la connectivitat és un atribut de les cla-
pes d’hàbitat. A més, els diversos experts dis-
tingeixen freqüentment entre connectivitat 
estructural (o connectància) i funcional (o 
connectivitat pròpiament dita): la primera 
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està relacionada amb el patró del paisatge 
(distància entre clapes o tessel·les, densitat i 
complexitat dels corredors, etc.); la segona 
depèn més de la capacitat dels organismes 
per a desplaçar-se a través del paisatge (Pino 
i Rodà, 1999).

La connectivitat dels hàbitats terrestres té 
una llarga història d’intents de modelització, 
també a casa nostra (vegeu Mallarach i Ger-
main, 2006). En el cas del delta del Llobre-
gat, hom ha optat per fer servir una accepció 
més aviat estructural (Calabrese i Fagan, 
2004), relacionada amb el patró espacial dels 
hàbitats al paisatge, complementada, però, 
amb alguns elements funcionals estimats a 
partir de les poques dades disponibles. 
Aquesta accepció s’ha concretat en l’índex 
de connectivitat terrestre (ICT) desenvolu-
pat per al Pla Territorial Sectorial de Con-
nectivitat Ecològica de Catalunya (PTS-
CEC), en curs de redacció per la Generalitat 
de Catalunya. L’ICT es pot calcular indepen-
dentment per a una sèrie de tipus d’hàbitats 
rellevants per a la connectivitat i seleccionats 
prèviament, i després es pot obtenir un valor 
mitjà per a cada punt del territori a partir 
dels valors dels diversos hàbitats. Fa servir 
una perspectiva metapoblacional per a cal-
cular la connectivitat per a cada punt del ter-
ritori, en funció de la mida i la distància fun-
cional de les diverses clapes de l’hàbitat «i» 
objecte de càlcul i dels hàbitats afins (vegeu 
l’annex per a una relació detallada del procés 
de càlcul).

L’ICTi expressa la disponibilitat funcio-
nal (en unitats de superfície) de cada hàbitat 
«i» al voltant de cada punt del territori (per a 
un radi fix de 2.500 m). Aquesta disponibili-
tat depèn de l’àrea de la clapa en què ens tro-
bem i de l’efecte marge associat a àrees urba-
nes i infraestructures, que li resten poder 
connectiu com més properes es troben. Tam-
bé depèn del nombre de clapes dels diversos 
hàbitats que hi ha al voltant dins del buffer 
considerat (2.500 m), de la seva àrea equiva-
lent (l’àrea multiplicada per l’afinitat) i de la 
distància de cost a la qual es troben. L’ICTi 
del delta del Llobregat i el seu àmbit d’in-

fluència s’ha calculat per a un seguit d’hàbi-
tats i a les tres dates d’estudi. Atesa la com-
plexitat del càlcul, s’ha fet servir el nivell 1F 
de l’MCS56_B i de l’MCSC de 2000 i 2005, 
format per categories més genèriques que el 
nivell 2. S’han seleccionat llavors sis hàbitats 
(bosc, matolls, prats, roquissars i àrees nues, 
conreus, vegetació d’aiguamoll i ribera) per 
als quals s’ha calculat d’una manera indepen-
dent l’ICTi, assignant valors específics d’im-
pedància i afinitat a cada hàbitat (taules 1 i 2 
de l’annex).

Seguint el procediment emprat al PTS-
CEC, els índexs de cada hàbitat s’han calculat 
per a uns punts de mostreig distribuïts cada 
250 m per al conjunt del Delta i del seu àmbit 
d’influència. Llavors s’ha obtingut el logarit-
me dels índexs per a cada hàbitat i s’han in-
terpolat (per aproximació bilineal fent servir 
l’invers de la distància) els valors resultants 
per a tot el Delta amb un píxel de 5 m. S’ha 
obtingut finalment l’ICT general (ICTg) a 
partir de la mitjana dels índexs obtinguts per 
als sis hàbitats estudiats (ICTi) per a cada pí-
xel de 5 m del territori. A manera de resum, 
s’han obtingut la mitjana (± SD) i el sumatori 
de l’ICTg per al conjunt del Delta.

4.4. RESULTATS I DISCUSSIÓ

El paisatge del delta del Llobregat ha canviat 
d’una manera dramàtica al llarg dels darrers 
cinquanta anys (figura 1; taula 2). El Delta de 
finals de mitjan segle passat, amb més d’un 
70 % de conreus i menys d’un 10 % d’usos ar-
tificials (sòl urbà, comercial i d’infraestructu-
res), ha donat pas a un altre de finals del se-
gle xx en què aquests dos usos han passat a 
tenir una importància molt similar. El procés 
no s’ha aturat els darrers anys, sinó que s’ha 
intensificat amb l’execució del Pla Delta. 
Així, a la primera dècada del segle xxi, les 
cobertes artificials han esdevingut, final-
ment, dominants al paisatge. Paradoxalment, 
aquesta artificialització coexisteix amb una 
certa recuperació de les zones humides entre 
els anys 1956 i 2000, per l’abandonament de 
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1956

2000

2005
Arbrat dens 
Arbrat clar 
Matollars 
Aiguamolls 
Prats i herbassars 
Zones recent cremades 
Improductiu natural 
Aigües continentals 
Conreus 
Improductiu artificial 
Infraestructures 
de comunicacions

Figura 1. Canvis en les cobertes del sòl al llarg del període d’estudi. Font: MCS56_B i MCSC2000 i 2005.
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conreus a diverses zones propenses a la inun-
dació (Cal Tet, Can Sabadell, els Reguerons: 
figura2), que compensà la pèrdua d’estanys 
com el de l’Illa. Posteriorment, les mesures 
compensatòries del Pla Delta van aconseguir 

reduir la important pèrdua de zones humi-
des en sectors del Prat de Llobregat (la Po-
drida, Pas de les Vaques) i Viladecans (Can 
Feliu) amb la creació de nous aiguamolls a 
Cal Tet i la platja del Prat.

Figura 2. Aspecte del paratge dels Reguerons el 1956, quan era objecte d’explotació agrícola, i el 2006, ja 
abandonat i dominat per canyissars i jonqueres secundàries. La làmina d’aigua del centre correspon a una 
antiga explotació d’àrids abandonada. Imatges: ortofotomapes de l’ICGC.

Taula 2. Resum dels indicadors del paisatge del delta del Llobregat calculats per a les tres dates d’estudi.

1956 2000 2005
Categories bàsiques (%)
Agrícola 72,04 38,73 30,05
Artificial 8,78 36,26 48,35
Forestal 14,97 19,15 15,88
Zones humides 4,21 5,87 5,72
Naturalitat (mitjana) 3,00 2,55 2,22
Diversitat de cobertes
Riquesa de cobertes 15,00 18,00 18,00
Índex de Shannon 1,80 2,80 2,81
Índex d’equitabilitat 0,46 0,67 0,67
Fragmentació
Polígons no artificials 938 1.534 1.218
Mida de gra (mitjana; ha) 7,39 ± 57,08 3,42 ± 20,60 3,41 ± 21,83
Mida efectiva de malla 0,04 0,01 0,1
Connectivitat
ICTg (mitjana) 5,86 ± 0,72 5,21 ± 0,73 5,22 ± 0,72
ICTg (suma) 1,58 × 103 9,81 × 102 8,12 × 102
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Aquest canvi en les cobertes del sòl ha 
comportat un augment de la riquesa i diver-
sitat de cobertes, i també de la seva equitabi-
litat. Això, lluny d’indicar cap tendència po-
sitiva en l’evolució del paisatge del Delta, 
simplement és resultat de la situació de parti-
da, amb un paisatge dominat pels conreus, i 
de la seva evolució cap a un paisatge més di-
versificat per bé que més antropitzat. Cal, 
tanmateix, tenir present que aquesta diversi-
ficació es produeix a redós d’usos artificials. 
Precisament, la proliferació d’aquests usos 
ha comportat una pèrdua general de la natu-
ralitat del paisatge del Delta (taula 2). Així, 
d’un valor mitjà de 3 (sobre un màxim de 4) 
s’ha passat a 2,55 el 2000, i a 2,22 el 2005.

Acompanyant aquesta pèrdua de natura-
litat cal destacar la fragmentació progressiva 
del paisatge, tal com posen de manifest els 
diversos índexs calculats. Els darrers cin-
quanta anys, el nombre de polígons d’usos 
no artificials ha augmentat malgrat que la 
seva superfície al Delta disminueix (el des-
cens del nombre entre 2000 i 2005 cal atri-
buir-la precisament a aquesta disminució de 
la superfície total ocupada). La mida de gra 
s’ha reduït a la meitat, cosa que corrobora la 
tendència que els polígons d’usos no artifi-

cials siguin cada cop més nombrosos, però 
també més petits. En conseqüència, la mida 
efectiva de malla s’ha reduït a una quarta 
part dels valors de 1950.

Els efectes de la fragmentació del paisatge 
es veuen arreu. Els espais agrícoles del Del- 
ta es troben, per exemple, cada cop més cons-
trets per les àrees urbanes, industrials i les in-
fraestructures del samontà i del litoral, cosa 
que ha originat veritables colls d’ampolla en 
alguns punts (figura 3). Molts espais naturals 
també s’han anat fragmentant i desconnec-
tant per l’efecte de la proliferació d’àrees ur-
banes i d’infraestructures (figura 4).

Tots aquests canvis en la composició i la 
configuració del paisatge del Delta tenen 
efectes notoris sobre la conservació de la seva 
connectivitat ecològica (figura 6). La suma 
total dels valors de l’ICT per al conjunt del 
Delta ha experimentat una caiguda de gaire-
bé un ordre de magnitud (cal recordar que 
l’escala és logarítmica) i de mig ordre en els 
valors mitjans. Això és conseqüència dels 
factors següents: a) la pèrdua de superfície 
dels hàbitats naturals i agrícoles; b) la seva 
progressiva fragmentació en unitats cada cop 
més petites; c) l’augment de l’efecte marge de 
les àrees urbanes, industrials i comercials i  

Figura 3. Fragmentació 
del paisatge agrícola del 
Delta, entre el Prat de Llo-
bregat i Sant Boi de Llobre-
gat, com a conseqüència 
del creixement urbà i in-
dustrial i de la proliferació 
d’infraestructures. Actual-
ment, aquesta zona és un 
autèntic coll d’ampolla per 
a la connectivitat dels es-
pais oberts del Delta, i en-
cara ho serà més en el futur 
un cop executat el projecte 
de prolongació de l’A2. 
Imatges: ortofotomapes de 
l’ICGC.
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de les infraestructures. Un factor molt im-
portant associat a aquest fet és la progressiva 
desconnexió del delta del Llobregat dels ei-
xos de connectivitat regionals: la proliferació 
d’àrees urbanes i industrials al samontà, que 
gairebé formen un contínuum entre Sant Boi 
de Llobregat i Castelldefels, ha aïllat pràcti-
cament el Delta de la serralada Litoral. D’al-
tra banda, la connexió amb el riu és també 
cada cop més precària a causa de la seva ca-
nalització i el creixement urbà i industrial de 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat 
i el Prat de Llobregat.

4.5. A MANERA DE CONCLUSIÓ

Els efectes d’aquests canvis sobre el funcio-
nament ecològic del delta del Llobregat han 
estat i són probablement importants, tot i 
que les dades disponibles són escasses. En 
general, s’espera que s’haurà produït una 
pèrdua progressiva de les espècies més sensi-
bles i dels processos ecològics propis d’un 
sistema dèltic (vegeu del capítol 5 al 19). En 
determinades àrees això és perfectament evi-
dent: Can Sabadell, per exemple, ha perdut 
tot rastre de dinàmica litoral, atès que els 

processos d’inundació per entrada d’aigua 
de mar que hi tenien lloc han estat progres-
sivament eliminats per les obres de canalit-
zació i per la interposició d’infraestructures 
de transport cada cop més potents (Seguí, 
1998).

La progressiva artificialització del paisat-
ge del Delta i la fragmentació dels hàbitats 
naturals són, probablement, en bona part 
responsables de la pèrdua de les espècies 
amb requeriments ecològics més estrictes 
(els anomenats especialistes) i la seva substi-
tució per espècies més generalistes, cosa que 
comporta una progressiva homogeneïtzació 
biològica a escala regional (McKinney i 
Lockwood, 1999). L’increment de la proxi-
mitat dels hàbitats naturals a zones urbanes, 
industrials i comercials i a infraestructures 
de transport augmenta, a més, el risc d’inva-
sió d’aquells per espècies exòtiques (Vilà i 
Ibáñez, 2011) tal com s’ha constatat en un 
estudi recent centrat als hàbitats costaners de 
Catalunya (Basnou et al., 2015). Processos 
d’homogeneïtzació biòtica i d’invasió per es-
pècies exòtiques han estat observats també 
en àrees properes de la regió metropolitana 
de Barcelona com ara els boscos de la plana 
del Vallès (Guirado et al., 2006 i 2007).

Figura 4. Fragmentació 
dels espais naturals del Re-
molar-Filipines i de Can 
Sabadell entre 1956 i 2006. 
Malgrat que l’abandona-
ment agrícola va compor-
tar una certa recuperació 
de la maresma fins als anys 
noranta, la canalització de 
les rieres, la proliferació 
d’infraestructures de trans-
port i l’ampliació de l’aero-
port han anat constrenyent 
i fragmentant aquesta zona 
humida. Imatges: ortofoto-
mapes de l’ICGC.
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Log (ha)
7.02.0

Figura 5. Canvis en l’índex de connectivitat terrestre (ICT) al llarg del període d’estudi. Font: elaboració 
pròpia.
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Un altre factor important al Delta és la 
rapidesa i la intensitat amb què es produei-
xen els canvis al paisatge. En uns estudis re-
cents (Álvarez et al., 2011; Basnou et al., 
2013) es constata que pràcticament la meitat 
de la Regió Metropolitana de Barcelona ha 
sofert canvis dramàtics els darrers cinquanta 
anys. L’estabilitat dels hàbitats al llarg del 
temps els permet resistir millor les invasions 
biològiques i acollir espècies amb requeri-
ments ecològics estrictes. Per això, les àrees 
més estables del Delta són les que mantenen 
els hàbitats menys envaïts i la major part de 
les poblacions amb més interès de conserva-
ció (Pino et al., 2006 i 2009; vegeu el requa-
dre tramat de la pàgina següent).

Cal destacar, a més, que l’extinció d’espè-
cies i la seva substitució per d’altres associa-
des a tots aquests canvis en el paisatge no te-
nen perquè esdevenir-se d’una manera 
immediata, sinó de forma diferida, tant pel 
que fa a les extincions (Kuussaari et al., 2009; 
Pino et al., 2011; Bagaria et al., 2015) com a 
les invasions (Jackson i Sax, 2010; Vilà i 
Ibáñez, 2011; Basnou et al., 2015). Per tant, 
moltes de les extincions i invasions associa-
des als canvis en el delta del Llobregat pot ser 
que no s’hagin fet efectives encara. Això, mi-
rat des d’un cantó positiu, proporciona una 
oportunitat per a actuar abans que no sigui 
massa tard.

Cal ser conscients de l’extrema fragilitat 
del sistema d’espais protegits del Delta. Les 
seves dimensions reduïdes i la progressiva 
artificialització del seu paisatge adjacent fan 
poc viable el manteniment de la seva biodi-
versitat i dels seus fluxos ecològics. Prova 
d’això és que bona part de la biodiversitat ac-
tual d’interès que acullen és formada per es-
pècies molt mòbils (hi destaquen els ocells), 
mentre que les espècies menys exigents i 
menys mòbils han anat desapareixent, com 
és el cas dels amfibis (vegeu el capítol 17). 
Cal assegurar l’existència de buffers i corre-

dors per tal de mantenir un sistema d’espais 
tant potent i connectat com sigui possible. 
En aquest sentit, cal destacar el paper que 
han jugat la conservació i la recuperació de 
zones humides sota figures de protecció di-
verses i, alhora, el manteniment del cinyell 
agrari en la reducció dels efectes dels canvis 
del paisatge sobre la conservació de la biodi-
versitat. Ambdues accions han evitat proba-
blement una fragmentació i una pèrdua de 
connectivitat ecològica encara més grans, i 
han permès mantenir al Delta un conjunt 
d’espècies rares i amenaçades a escala local i 
regional ultra la pressió extrema que supor-
ten. Cal tenir-ho present davant la perma-
nent fragilitat d’aquest cinturó d’espais natu-
rals i agrícoles que queden fora dels espais 
protegits, i que són qüestionats — o, millor 
dit, cobejats— d’una manera recurrent per a 
acollir accions de dubtosa rendibilitat econò-
mica i nul·la sostenibilitat ambiental.

Finalment, un factor especialment im-
portant al Delta és la necessitat de mantenir i 
recuperar les connexions amb els sistemes 
naturals veïns. Això és especialment impor-
tant per tal d’assegurar el manteniment de 
moltes espècies que al Delta i a la resta del 
territori són rares, i fins i tot pot permetre la 
recolonització d’espècies ara extingides al 
Delta per efecte del rescat des de les pobla-
cions dels espais veïns (Pino et al., 2011). La 
recuperació del riu, amb la creació de noves 
zones humides, ha afavorit els fluxos ecolò-
gics amb la serralada Litoral, per bé que 
aquests continuen essent molt precaris. Cal 
completar aquesta recuperació amb el man-
teniment i fins i tot la restauració dels escas-
sos connectors que resten amb els massissos 
del Garraf i l’Ordal. En aquest sentit, és espe-
cialment important mantenir la connexió 
entre el Garraf i el Delta a través del pla de 
Queralt i la riera de la Sentiu, entre Gavà i 
Castelldefels, tal com recull el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona.
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Canvis en el paisatge i conservació  
de la biodiversitat vegetal

Cada cop és més evident que la riquesa i la 
composició d’espècies que acull un paisat-
ge no són només fruit de la composició 
d’usos del sòl i de llur configuració espa-
cial actuals, sinó també del llegat històric 
dels canvis en aquests atributs. Els efectes 
d’aquests canvis varien, tanmateix, en 
funció del context territorial i de les ca-
racterístiques dels organismes i dels pai-
satges.

Diversos treballs recents (Pino et al., 
2006 i 2009) han avaluat els efectes de can-
vi del paisatge del Delta sobre la conserva-
ció de les espècies vegetals. S’ha partit de 
versions inicials dels mapes MCS56_B i 
MCS2000 reclassificats en cinc categories 
de naturalitat per tal de facilitar-ne la com-
paració: 1, molt alta (maresmes i pinedes 
ben conservades); 2, alta (maresmes i pine-
des alterades); 3, mitjana (camps abando-
nats i pastures); 4, baixa (conreus i zones 
denudades, zones esportives i lúdiques), i 

5, nul·la (àrees urbanes, industrials, comer-
cials, infraestructures de transport).

Mitjançant la combinació amb mètodes 
SIG d’aquests mapes es va obtenir un mapa 
de canvi de naturalitat del qual es van se-
leccionar les àrees amb una naturalitat 
mitjana, alta o molt alta en les quals es 
concentraven les comunitats vegetals amb 
interès de conservació al Delta l’any 2000. 
Aquestes àrees van ser reclassificades de 
nou en tres categories segons la tendència 
de canvi de naturalitat: sense canvis (sense 
variació del grau de naturalitat), progres-
sius (cap a categories més naturals) i re-
gressius (cap a menys naturals) (vegeu la 
imatge següent).

El mapa resultant es va combinar amb 
una cartografia de la distribució de les 
plantes vasculars més interessants per a la 
conservació, classificades en plantes d’inte-
rès d’àmbit local o català (Països Catalans) 
o bé espanyol o europeu (rares a aquestes 
escales o incloses en directives europees); 
Seguí, 1998. Els resultats (vegeu la taula se-
güent) mostren que les espècies d’interès 

Progressius

Regressius

Sense canvi

Àrees seleccionades amb naturalitat mitjana, alta o molt alta al delta del Llobregat el 2000, classificades 
segons les tendències de canvi de la naturalitat (canvis progressius, regressius i sense canvi) entre 1956 i 
2000. Font: Elaboració pròpia a partir dels mapes de cobertes MCS56_B i MCS2000.
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ANNEX

Càlcul de l’índex de connectivitat terrestre 
del delta del Llobregat (ICT)

L’ICTi calcula, per a una selecció de punts so-
bre el territori, una mesura de la disponibili-
tat d’hàbitat funcional per a un hàbitat deter-
minat «i», prenent com a base la fórmula 
següent:

ICTi j i
� �

�
� ahAje j� �.

que integra aquests paràmetres:
— α: coeficient de dispersió mitjana de 

les espècies de l’hàbitat. Aquest paràmetre és, 
òbviament, variable segons els organismes 
considerats. En el cas que ens ocupa, el de la 
connectivitat dels hàbitats, aquest valor ha 
quedat fixat per coneixement expert, assu-
mint que la probabilitat de dispersió mitjana 
dels organismes és inferior al 5 % a una dis-
tància de 2.500 m, i que aquella decreix ex-
ponencialment amb la distància.

— ah: afinitat del tipus d’hàbitat seleccio-
nat amb l’hàbitat h. Establerta per coneixe-
ment expert. Aquest paràmetre val 1 per a 
les clapes del mateix hàbitat i, per tant, 
aquestes clapes intervenen en el càlcul de la 
connectivitat amb tota la seva àrea. Per a  
la resta d’hàbitats, l’àrea equivalent depen-
drà d’aquesta afinitat amb l’hàbitat en qües-
tió (taula 1).

— Aj: superfície de les clapes o polígons 
de l’hàbitat estudiat. Inclou tant la clapa 
d’hàbitat en què ens trobem (la distància a la 
qual és zero) com la resta de situades a una 
determinada distància del punt de càlcul. La 
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superfície de les clapes es relaciona amb la 
connectivitat dins de cada clapa i amb la seva 
capacitat d’actuar com a font d’organismes, 
gens, fluxos ecològics, etc.

— δj: distància de cost entre les clapes 
d’hàbitat i el punt estudiat. És resultant de la 
distància euclidiana ponderada per la resis-
tència de la matriu per a cada tipus d’hàbitat. 
Està formada per dues components: la resis-
tència intrínseca dels hàbitats i l’efecte marge 
(en forma de soroll, pol·lució, etc.) de les àrees 
urbanes i de les infraestructures de transport. 
La resistència dels hàbitats és calculada com 

l’invers de l’afinitat, mentre que l’efecte de 
vora s’hi afegeix assumint que decreix inver-
sament amb la distància als focus emissors.

En general, l’ICTi es calcula separada-
ment per a una selecció de punts distribuïts 
de forma regular pel territori. Mitjançant 
mètodes d’interpolació s’obté llavors un ràs-
ter continu amb una determinada mida de 
píxel a partir d’aquests punts, els valors del 
qual es transformen a logaritmes. Finalment 
s’obté un índex de connectivitat general 
(ICTg) fent la mitjana dels ràsters obtinguts 
per als diversos hàbitats.

Taula 2. Categories considerades a l’ICT i valors d’impedància establerts entre elles. Font: Elaboració pròpia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bosc 1 2 4 4 4 4 1.000 1.000 1.000
2 Matolls 2 1 1,33 2 4 4 1.000 1.000 1.000
3 Prats 4 1,33 1 2 2,67 4 1.000 1.000 1.000
4 Roquissars 4 2 2 1 10 10 1.000 1.000 1.000
5 Conreus 4 4 2,67 10 1 4 1.000 1.000 1.000
6 Vegetació d’aiguamoll i 

ribera
4 4 4 10 4 1 1.000 2 1.000

7 Urbà i ruderal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000
8 Aigües continentals 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2 1.000 1 1.000
9 Altres 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1

Taula 1. Categories considerades a l’ICT i valors d’afinitat establerts entre elles. Font: Elaboració pròpia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bosc 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,001 0,001 0,001
2 Matolls 0,5 1 0,75 0,5 0.25 0,25 0,001 0,001 0,001
3 Prats 0,25 0,75 1 0,5 0,375 0,25 0,001 0,001 0,001
4 Roquissars 0,25 0,5 0,5 1 0,1 0,1 0,001 0,001 0,001
5 Conreus 0,25 0,25 0,375 0,1 1 0,25 0,001 0,001 0,001
6 Vegetació d’aiguamoll i 

ribera
0,25 0,25 0,25 0,1 0,25 1 0,001 0,5 0,001

7 Urbà i ruderal 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1 0,001 0,001
8 Aigües continentals 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 0,001 1 0,001
9 Altres 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1
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5.1. CONSIDERACIONS GENERALS

5.1.1. Els hàbitats aquàtics  
del delta del Llobregat

Les zones humides han resultat sempre d’un 
especial interès per al desenvolupament de 
moltes activitats humanes, tant les referents a 
l’explotació directa dels recursos com a la seva 
modificació per tal d’adaptar-les a les necessi-
tats del moment. El delta del Llobregat no n’és 
una excepció i amb el temps ha patit impor-
tants transformacions dels usos del sòl, tals 
com el pas d’una agricultura de secà a regadiu 
a la segona meitat del segle xix o, més recent-
ment, industrialització, urbanització, augment 
d’infraestructures viàries i inclús el desvia-
ment de la desembocadura del riu Llobregat. 
A més, el fet d’estar situat al costat d’una gran 
ciutat com és Barcelona posa en perill la seva 
integritat com a zona humida, ja que les ne-
cessitats infraestructurals de la ciutat han fet 
que el Delta esdevingui una zona en equilibri 
precari entre la natura i l’ésser humà.

El delta del Llobregat és el segon delta en 
extensió de Catalunya i conserva un dels ai-
guamolls més importants del país. Els espais 
naturals aquàtics es troben al marge dret del 
curs actual del riu i pertanyen a diferents 

municipis de la comarca del Baix Llobregat. 
Aquests sistemes presenten una elevada i in-
teressant diversitat biològica, tot i estar sot-
mesos a distintes pressions antròpiques. Hi 
podem trobar masses d’aigua de diferent ti-
pologia i característiques ecològiques, com 
ara la salinitat i el contingut en nutrients de 
l’aigua, extraordinàriament variables en 
aquest tipus d’ambients. En general, es po-
den distingir tres grans grups d’hàbitats 
aquàtics: riu i canals, basses temporals i lla-
cunes o estanys (figura 1).

El tram del riu que forma part del Delta 
comprèn un sector entre les carreteres C-245 
i C-31 i manté un règim hidrològic típica-
ment fluvial que es troba sotmès a les crescu-
des estacionals del riu. La part del riu entre el 
pont de Mercabarna i el mar és el tram des-
viat l’any 2005 i, a causa de les característi-
ques de l’obra hidràulica efectuada, es pot 
considerar més aviat una entrada de mar.

Les llacunes litorals es van formar a partir 
d’antics braços del riu actualment no funcio-
nals i totalment desconnectats del curs flu-
vial actual. El règim hidrològic d’aquestes 
llacunes és complex, ja que s’estableix un 
equilibri dinàmic entre les aigües continen-
tals i les marines, fet que origina gradients de 
salinitat variables en l’espai i en el temps se-

Figura 1.  Principals 
masses d’aigua al delta del 
Llobregat: 1. Riu Llobregat; 
2. Calaixos de depuració; 3. 
Estany de Ca l’Arana; 4. Es-
tany de Cal Tet; 5. Llacuna 
de la platja de Ca l’Arana; 
6. Llacuna de la Magarola; 
7. Estany de la Ricarda; 8. 
Estany de la Roberta; 9. Es-
tany del Remolar; 10. Ma-
resma de les Filipines; 11. 
Braç de la Vidala; 12. Rie- 
ra de Sant Climent; 13. Es-
tany de la Murtra; 14. Re-
guerons; 15. Basses de Can 
Dimoni. Font: Imatge de 
Google Maps modificada 
pels autors.
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gons quin sigui el balanç entre l’evaporació, 
la recàrrega de l’aqüífer i les aportacions 
d’aigua dolça o salada. Així, mentre que a 
l’extrem més allunyat del mar l’aigua és oli-
gohalina, les llacunes litorals poden presen-
tar uns valors de conductivitat entre 3.000 i 
40.000 μS/cm, i per això es consideren hàbi-
tats aquàtics mesohalins o polihalins. Això 
no obstant, algunes llacunes de mida més pe-
tita amb aportacions freqüents directes d’ai-
gua marina poden superar els 40.000 μS/cm i 
es consideren hàbitats aquàtics hiperhalins 
(Magarola i la llacuna de la platja de Ca l’Ara-
na). Si es té en compte el seu origen, trobem 
llacunes naturals que s’han conservat fins 
avui dia (Ricarda, Remolar i Murtra), llacu-
nes d’origen natural de contorn profunda-
ment modificat (Magarola), llacunes artifi-
cials amb sistema hídric proper a la naturalitat 
(Cal Tet, desembocadura de la riera de Sant 
Climent i llacuna de la platja de Ca l’Arana) 
i, en darrer terme, llacunes artificials que te-
nen el seu origen en l’extracció d’àrids (Cal 
Dimoni i Ca l’Arana).

Finalment, les corredores i els canals d’ús 
agrícola transporten aigües de corrent feble o 
estagnant. Constitueixen un sistema de rega-
diu que es basa en un canal principal que 
pren l’aigua directament del riu i en una xar-
xa de canals secundaris que distribueixen 
l’aigua a la major part del Delta. Aquests ca-
nals estan sotmesos al manteniment cons-
tant dels marges i a la neteja de la vegetació 
per mitjans físics i químics.

5.1.2. Antecedents dels estudis 
algològics al delta del Llobregat

L’estudi de les comunitats vegetals aquàti-
ques, especialment de les algues, mai no ha 
ocupat un lloc prioritari en els treballs de re-
cerca a Catalunya. Les causes d’aquest fet 
deriven tant de la falta de tradició en estudis 
d’algologia continental com de la dificultat 
del mostreig dels sistemes aquàtics, que in-
clouen una extraordinària diversitat d’am-
bients i de grups taxonòmics. Tot i que la 

seva proximitat a Barcelona fa del delta del 
Llobregat una de les àrees més prospectades 
a nivell botànic terrestre, ha restat sovint ne-
gligit durant molt temps pel que fa a estudis 
algològics.

Els primers treballs relatius a les algues es 
van realitzar a mitjan segle xx, quan Ramon 
Margalef inicià les seves exhaustives investi-
gacions de caire florístic que incloïen cita-
cions del delta del Llobregat. Aquests treballs 
van aportar dades molt interessants i inèdites 
al coneixement de la flora algal catalana en 
general (Margalef, 1944 i 1958), destacant al-
guns grups en concret com ara zignematals 
(Margalef, 1946), crisòfits, dinòfits i euglenò-
fits (Margalef, 1948), cloròfits (Margalef, 
1949), cianoprocariotes (Margalef, 1952), 
diatomees (Margalef, 1954), desmidiàcies i 
rodòfits (Margalef, 1955).

El gran esforç investigador del professor 
Margalef no va tenir gaire continuïtat en 
l’àmbit deltaic fins als anys vuitanta, quan els 
treballs de diversos autors van permetre com-
pletar i actualitzar aquest coneixement en 
aportar noves perspectives en l’anàlisi lim-
nològica del medi i la relació entre les algues 
i les condicions ambientals. Alguns d’aquests 
investigadors van centrar-se en els agregats 
superficials d’algues de canals i llacunes (Ca-
talán, 1984), el fitoplàncton de llacunes cos-
taneres (Aranda, 1984), les diatomees d’ai-
gües continentals salobres (Tomás, 1982 i 
1988; Tomàs i Sabater, 1985), les algues epifí-
tiques de llacunes litorals (Cambra, 1993) o 
basses temporals (Cambra i Perera, 1986; Pe-
rera i Cambra, 1986), les presents en llacunes 
artificials (Salvat, 1996 i 1997) com el Canal 
Olímpic (Garcia et al., 1997), o bé les plantes 
aquàtiques, incloent les algues caràcies (Se-
guí, 1996 i 1997).

Un punt d’inflexió notable, tant pel que 
fa referència als estudis algològics duts a ter-
me al Delta com a escala europea, va ser 
l’entrada en vigor de la Directiva marc de 
l’aigua (DMA) l’any 2000 (Comissió Euro-
pea, 2000). Aquesta normativa reconeix el 
paper clau dels organismes com a bioindica-
dors de la salut dels ecosistemes que ocupen; 

delta-llobregat.indb   117 12/12/2018   16:50:01



118 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

entre ells les algues microscòpiques (diato-
mees i fitoplàncton) i les macroscòpiques 
(caràcies i filamentoses, entre d’altres). Per 
tal de conèixer l’afectació de l’activitat hu-
mana, la DMA incorpora el concepte d’estat 
ecològic com a eina fonamental en la gestió 
integral de l’aigua (Munné i Prat, 2006). 
Aquest estat es valora amb l’anàlisi de l’es-
tructura i el funcionament dels ecosistemes 
mitjançant l’aplicació de mètriques i índexs 
biològics. És en aquest moment quan, tant 
fruit del requeriment d’acomplir els exigents 
objectius mediambientals de l’abans esmen-
tada directiva com del creixent interès per la 
biodiversitat aquàtica deltaica, al delta del 
Llobregat es van portar a terme estudis en 
zones concretes de la colonització de la ve-
getació aquàtica (Ballesteros et al., 2001) o 
de com influenciaven els paràmetres fisico-
químics certs grups algals (Jiménez et al., 
2001) i es van dur a terme seguiments de pa-
ràmetres biològics, entre els quals les algues, 
per a detectar organismes bioindicadors 
(Llorente, 2005). Per la seva banda, a la Uni-
versitat de Barcelona es van elaborar alguns 
treballs que van permetre el coneixement en 
detall de les diatomees epilítiques i epifíti-
ques d’aigües corrents. En aquests mateixos 
treballs es van aplicar índexs diatomològics 
(Urrea, 2003) i d’algues filamentoses en lla-
cunes costaneres (Farrés-Corell, 2006).

Més recentment, des de l’any 2009 fins a 
l’actualitat es disposa d’un seguiment de l’es-
tat ecològic de diversos sistemes aquàtics del 
Delta enfocats a avaluar l’estat de les seves 
poblacions de macròfits, grup que inclou les 
algues caràcies (Seguí i Flor Arnau, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016; 
Seguí, 2017).

5.2. LES ALGUES AL DELTA  
DEL LLOBREGAT

Tot i que presentem un catàleg florístic de les 
algues del Delta, cal tenir en compte que se-
guim tenint la sensació que manquen més 
estudis per a arribar a conèixer amb exacti-

tud la flora algològica. Per tant, considerem 
que les dades actuals segueixen essent escas-
ses. En aquest treball s’ha preferit presentar 
un catàleg el més complet possible, confor-
mat a partir de dades florístiques pròpies i de 
les provinents d’estudis sistemàtics prou fia-
bles. En aquestes aportacions destaquen les 
dades obtingudes a partir de l’aplicació de la 
Directiva marc de l’aigua (Ballesteros et al., 
2001; Llorente, 2005; Urrea, 2003; Farrés- 
Corell, 2006; Seguí i Flor Arnau, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014; Seguí, 2001; Seguí et 
al., 2006). D’altra banda, el nombre i els tipus 
de citacions d’algues disponibles en línia al 
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 
per les UTM en les quals es troba el delta del 
Llobregat han fet impossible la seva inclusió 
en el present catàleg; fa pensar sobre la ne-
cessitat d’actualització i deixa per davant un 
camp obert a seguir estudiant els molt inte-
ressants, i sovint poc valorats, ambients 
aquàtics del Delta.

5.2.1. El catàleg florístic

La nomenclatura dels tàxons que conformen 
el catàleg algològic resultant segueix les dar-
reres actualitzacions disponibles a AlgaeBase 
(www.algaebase.org) i concretament, en el 
cas de les algues caràcies, s’ha seguit la Flora 
ibérica de las algas continentales (Cirujano et 
al., 2007).

En total, el catàleg de la flora algològica 
del delta del Llobregat consta de 392 tàxons 
d’algues (vegeu l’annex), pertanyents a 10 fí-
lums (figura 2) i a 84 famílies diferents. 
Aquest nombre és, de ben segur, una subesti-
mació del total que alberga el Delta, ja que la 
gran quantitat d’ambients aquàtics que es di-
buixen al llarg de la plana deltaica permet 
l’existència d’abundants i diversos nínxols 
potencialment colonitzables per comunitats 
d’algues diferents. No obstant això, no s’ha 
d’oblidar que una condició botànica adequa-
da pot ser fruit de certes activitats humanes i 
no sempre indica un estat òptim de l’ecosis-
tema (Becares et al., 2008).
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Els tàxons catalogats es van identificar 
majoritàriament a nivell específic (91,6 %) i 
es tracta principalment de diatomees (Baci-
llariophyta, 45,9 %), del grup de les bilaterals 
o pennades, seguit d’altres grups com clorò-
fits (18,8 %) i Cyanoprokaryota (13,27 %). Per 
contra, els fílums menys representats són: 
Ochrophyta (2,8 %), Dinophyta (1,02 %), 
Rhodophyta i Cryptophyta (0,51 %) i Hap-
tophyta (0,26 %).

Del total de tàxons, la gran majoria (63,2 %) 
es va trobar en una o dues localitats, el 24,4 % 
entre tres i set localitats, i únicament el 
12,2 % es va recol·lectar a més de vuit masses 
d’aigua diferents, amb un màxim de trenta 
(annex). Els 35 tàxons més freqüents eren 

majoritàriament a diatomees (80 %) (Cyclo-
tella meneghiniana, 27 localitats; Nitzschia 
frustulum, 27; Nitzschia palea, 25; Nitzschia in-
conspicua, 23; Navicula veneta, 22; etc.), se-
guits dels cloròfits (11,4 %) (Oedogonium sp., 
30 localitats; Rhizoclonium hieroglyphicum, 
13; Cladophora glomerata var. crassior, 11), 
Cyanoprokaryota (5,7 %) (Oscillatoria ambi-
gua, 10 localitats; Anabaena sp., 9) i dinòfits 
(2,8 %) (Peridinium sp., 9 localitats).

Pel que fa a l’interès florístic d’algunes 
microalgues trobades al delta del Llobre- 
gat, destaquem els cloròfits Sphaeroplea wil-
mani Fritsch i Rich (Perera i Cambra, 1986) i 
Sphaeroplea braunii Kütz. (Margalef, 1944), 
espècies molt rarament citades. Aquests clo-

45,92 %

18,88 %

13,27 %

9,95 %
6,89 %

2,81 %

1,02 %

1,28 % Bacillariophyta

Chlorophyta

Cyanoprokaryota

Charophyta

Euglenophyta

Ochrophyta

Dinophyta

Altres grups

Figura 2. Espectre taxonòmic de les algues identificades al delta del Llobregat. Dades pròpies i diverses 
fonts mencionades a l’inici de l’apartat 5.2.
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Figura 3. Proporció de tàxons relatius als diferents tipus de comunitats d’algues que s’han estudiat al delta 
del Llobregat. Dades pròpies i diverses fonts mencionades a l’inici de l’apartat 5.2.

delta-llobregat.indb   119 12/12/2018   16:50:02



120 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

ròfits s’estableixen generalment en basses 
efímeres o en terrenys inundables i generen 
un nombre molt elevat de zigots en unes tres 
setmanes.

Quant a les comunitats d’algues, la majo-
ria d’investigacions realitzades s’han orientat 

cap a l’estudi de l’epífiton i el fitoplàncton 
(figura 3).

Tant a l’epífiton com a l’epíliton, un elevat 
percentatge dels tàxons identificats correspo-
nia a diatomees (figura 4), en què predomi-
naven gèneres propis d’aigües mesohalòbies 
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15,91 %

17,42 %
60,61 %

Bacillariophyta
Chlorophyta
Cyanoprokaryota
Charophyta
Ochrophyta

Figura 4. Fílums d’algues identificades a l’epífiton. Dades pròpies i diverses fonts mencionades a l’inici de 
l’apartat 5.2.
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Figura 5. Fílums d’algues identificades al fitoplàncton. Dades pròpies i diverses fonts mencionades a l’inici 
de l’apartat 5.2.
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Figura 6. Preferències ecològiques respecte a la conductivitat de l’aigua de les algues identificades. Dades 
pròpies i diverses fonts mencionades a l’inici de l’apartat 5.2.
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o marines com Mastogloia (Mastogloia brau-
nii, Mastogloia elliptica, Mastogloia lanceola-
ta, Mastogloia ovalis, Mastogloia pumila, 
Mastogloia recta o Mastogloia smithii) i Cra-
ticula (Craticula accomoda, Craticula ambi-
gua, Craticula buderi, Craticula cuspidata o 
Craticula halophila), però també eren pre-
sents gèneres més ubiqüistes, com ara Navi-
cula i Nitzschia. D’altra banda, en el cas del 
fitoplàncton, la majoria de tàxons correspo-
nia a cloròfits, com ara Desmodesmus o Coe-
lastrum, i euglenòfits, com ara Euglena (figu-
ra 5).

Pel que fa a l’ecologia dels tàxons, la gran 
majoria dels identificats recentment eren ca-
racterístics d’aigües dolces, tot i que un 43 % 
del total presentava una certa tolerància a les 
aigües salabroses o marines (figura 6). Això 
no obstant, en tots els casos predominaven 
les diatomees.

5.2.2. Els hàbitats rics en algues

El total de masses d’aigua diferents estudia-
des al Delta des de l’any 2000 ascendeix a 70, 
49 de les quals (70 %) de tipus lenític o d’ai-
gües estagnants, incloent-hi llacunes, basses 
o maresmes. Per contra, les 21 restants (30 %) 
són de tipus lòtic o d’aigües corrents, on prin-
cipalment es tracta del propi riu Llobregat  
i canals de reg. El 71,4 % del total de locali- 
tats es va mostrejar únicament una vegada, el 

21,4 % dues vegades, el 5,7 % tres vegades i 
únicament una localitat (1,4 %) es va estudiar 
al llarg de quatre mostrejos.

Les masses d’aigua estagnant són les més 
abundants i més àmpliament estudiades al 
Delta; per tant, són les més ben conegudes 
des del punt de vista algològic, ja que es dis-
posa de més informació florística. El nombre 
de tàxons identificats oscil·la entre 56 (bas-
ses de la platja del Prat, estudiades el 2003 i el 
2006) i un (la Magarola, estudiada al 2000). 
Això no obstant, únicament a set localitats 
d’aigües estagnants (14,3 %) es va trobar una 
biodiversitat algal superior al 10 % del total 
que s’ha identificat a tot el Delta. En 37 loca-
litats (75,5 %), la biodiversitat estava per sota 
d’aquest llindar i s’han detectat cinc locali-
tats (10,2 %), estudiades el 2000, en les quals 
no es va identificar cap alga.

A les set localitats d’aigües estagnants 
amb més diversificació algològica es van 
identificar 165 tàxons diferents, situació que 
s’adiu amb el fet que també han estat les més 
estudiades. Es tracta de les basses de la platja 
del Prat (56 tàxons, 18,2 % del total dels tà-
xons identificats al Delta), riera de Sant Cli-
ment (51, 16,6 %), la Vidala (47, 15,3 %), bas-
sa dels Fartets (43, 14 %), bassa del Pi (39, 
12,7 %), bassa dels Pollancres (38, 12,4 %) i 
bassa gran de Cal Dimoni (35, 11,4 %). Úni-
cament tres espècies d’algues es van trobar 
en tots aquests sistemes d’aigües estagnants 
rics en diversitat d’algues: Nitzschia palea, 
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Figura 7. Ecologia dels tàxons de diatomees identificats a les masses d’aigua lenítiques de major enverga-
dura. Dades pròpies (esquerra); dades del professor Ramon Margalef (dreta).
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Nitzschia frustulum i Cyclotella meneghinia-
na. Aquestes espècies de diatomees sovinte-
gen a l’epífiton o bé a l’epíliton d’aigües dol-
ces, amb una certa tolerància a la salinitat i 
indiquen una certa pertorbació de l’hàbitat. 
La resta de les setze espècies que es van tro-
bar en quatre d’aquestes masses d’aigua són 
majoritàriament diatomees, que igualment 
es troben a l’epífiton/epíliton, pertanyents a 
gèneres com Navicula i Nitzschia, principal-
ment pròpies d’aigües dolces i/o salabroses, 
inclús d’aigua marina.

A les aigües estagnants sol haver-hi una 
salinitat més elevada que a les corrents. Les 
diatomees reflecteixen molt bé aquests gra-
dients de salinitat i apareixen espècies me-
sohalòbies, com ara Achnanthes brevipes, Ba-
cillaria paxillifera, Navicula salinarum o 
Navicula salinicola, i halòfiles, com ara Ano-
moeoneis sphaerophora, Cyclotella meneghi-
niana o Mastogloia smithii. Si ens centrem 
en l’anàlisi de l’ecologia de les diatomees que 
eren presents a les masses estagnants de ma-
jor envergadura del Delta, com són l’estany 
de Cal Tet, la Roberta, la Ricarda, la Magaro-
la, la Murtra, Ca l’Arana o el Remolar, per 
exemple, les dades que hem obtingut indi-
quen un predomini de tàxons mesohalobis i 
halòfils (figura 7). Això es correspon relati-
vament amb el que va observar el professor 
Margalef (1944) i confirma la tendència que 
en masses d’aigua estagnant amb un volum 

important hi ha un predomini de formes 
mesohalòbies.

Pel que fa a les masses d’aigua lòtiques, 
totes les localitats han estat poc estudiades, 
amb un màxim de dos mostrejos. El nombre 
màxim de tàxons és molt similar al del tipus 
anterior, 55 (pluvial de la Ricarda, estudiat el 
2003 i desaparegut el 2005), amb un mínim 
de dos (canal del Sabogal, estudiat el 2000). 
Només en cinc localitats d’aquest tipus 
(23,8 %) es va trobar una biodiversitat algal 
superior al 10 % del total que s’ha identificat 
al Delta. En catorze localitats (66,7 %), la bio-
diversitat estava per sota d’aquest llindar i, 
en aquest cas, també hi ha dues localitats 
(9,5 %), visitades l’any 2000, on no es va iden-
tificar cap alga.

A les cinc localitats d’aigües corrents amb 
una major biodiversitat algal es van identifi-
car 76 tàxons distribuïts de la manera se-
güent: pluvial de la Ricarda (55 tàxons, 
17,9 % del total dels tàxons identificats al 
Delta; sistema actualment desaparegut per la 
desviació del riu); comporta de regulació en-
tre les Filipines i la Vidaleta (46, 14,9 %); ca-
nal de desguàs paral·lel al canal dret del Llo-
bregat (44, 14,3 %; sistema actualment també 
desaparegut per la desviació del riu); canal 
de desguàs de reg a mar (32, 10,4 %); i ca- 
bal de la depuradora al tractament terciari 
(31, 10,1 %). S’han identificat quinze espècies 
d’algues que es van trobar a tots els sistemes 
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Figura 8. Ecologia dels tàxons de diatomees identificats a les masses d’aigua lòtiques. Dades pròpies (es-
querra), dades del professor Ramon Margalef (dreta).
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lòtics amb més diversificació algològica: Ach-
nanthidium minutissimum, Cyclotella ato-
mus, Cyclotella meneghiniana, Mayamaea 
atomus, Navicula lanceolata, Navicula cryp-
totenella, Navicula veneta, Nitzschia capite-
llata, Nitzs chia dissipata, Nitzschia filiformis, 
Nitzs chia frustulum, Nitzschia inconspi- 
cua, Nitzs chia microcephala, Nitzschia palea  
i Nitzs chia umbonata. Aquestes espècies de 
diatomees són presents a l’epíliton/epífiton i, 
igual que en el cas anterior, són característi-
ques d’aigua dolça amb una certa tolerància 
a la salinitat i indiquen un cert grau de per-
torbació. Per contra, a diferència del cas de 
les masses lenítiques més diverses, no in-
clouen espècies clarament marines. Això no 
obstant, si comparem les dades obtingudes 
amb les del professor Margalef (1944), s’ob-
serva una clara davallada en favor de les es-
pècies més halòfiles i mesohalòbies, fet que 
sembla indicar que la salinització detectada 
lleugerament en el cas de les aigües estag-
nants també afecta les corrents (figura 8).

5.3. LES ALGUES I LA CONSERVACIÓ

Els aiguamolls i les zones humides pateixen 
una sèrie d’impactes globals tot i la seva nota-
ble importància com a reservoris de biodiver-
sitat i hàbitats clau per a les aus migratòries. 
La resposta internacional enfront d’aquests 
problemes va ser el Conveni de Ramsar del 
1971, per a tractar sobre la conservació i l’ús 
sostenible dels recursos naturals d’aquests 
ecosistemes. En l’àmbit europeu, tant amb la 
Directiva Hàbitats (1992) com amb el Conve-
ni sobre la Diversitat Biològica (CDB), es van 
prendre mesures decisives per a complir els 
compromisos de conservació i per a tractar 
d’aturar la pèrdua de biodiversitat. A la conca 
mediterrània existeix la iniciativa MedWet 
(www.medwet.org), que té com a objectiu 
principal fomentar la col·laboració interna-
cional entre els països de la Mediterrània pel 
que fa a la protecció i conservació eficaç dels 
aiguamolls. Totes aquestes organitzacions in-
terdisciplinàries proporcionen dades i infor-

mació interessant a l’hora de gestionar i com-
prendre el funcionament o la complexitat 
d’aquests ecosistemes. Entre els nombrosís-
sims impactes i problemes que més preocu-
pen es troba l’eutrofització, que es produeix 
quan els medis aquàtics reben quantitats ex-
cessives de nutrients (nitrats i fosfats). Aquest 
fet determina un augment en el creixement 
de les algues del fitoplàncton, circumstància 
que condueix a l’esgotament de l’oxigen dis-
solt a l’aigua quan les algues es descomponen 
i els problemes derivats per a la resta de la 
biota aquàtica. L’eutrofització no solament 
altera l’estructura i les interrelacions de la 
biocenosi, sinó que causa l’empobriment de 
la biodiversitat d’espècies que viuen en tots 
aquests ambients.

Pel que fa al delta del Llobregat, els 98 km2 

que ocupa són una superfície relativament 
petita, però considerable, ja que és la segona 
en importància al nostre país. Considerem 
que la totalitat dels ecosistemes aquàtics del 
Delta presenten una vulnerabilitat intrínseca 
molt elevada. Aquest fet rau en una notable 
diversificació de pressions antròpiques i im-
pactes que històricament han incidit negati-
vament sobre les seves biocenosis aquàtiques 
i terrestres. La intensitat de tots aquests im-
pactes ha anat augmentant en paral·lel amb el 
creixement exponencial de la conurbació bar-
celonina (infraestructures logístiques, indus-
trials, augment demogràfic i immobiliari, 
etc.). Alguns autors ja assenyalaven que els 
estanys litorals havien perdut moltíssim tot i 
el seu valor paisatgístic, la Podrida havia des-
aparegut, l’Illa havia esdevingut un càmping, 
el Remolar en part urbanitzat es convertia en 
port esportiu i a la Murtra només hi anaven a 
parar aigües «brutes» (Bech et al., 1988). 
Aquesta situació es va frenar relativament 
amb la creació d’espais de protecció especial, 
reserves naturals parcials i zones d’influència. 
En total, existeixen uns vint hàbitats naturals 
d’interès europeu i més de 900 ha protegides 
per la xarxa Natura 2000 entre els quals figu-
ren alguns sistemes aquàtics.

Quant a la conservació de comunitats d’al-
gues, s’ha d’assenyalar que aquests organismes 
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responen ràpidament als canvis, en un sentit o 
en un altre, dels ecosistemes. Actualment, les 
llistes vermelles o espècies amenaçades d’al-
gues, les podem considerar testimonials, ja 
que el gruix d’aquests organismes tenen caràc-
ter cosmopolita i/o ubiqüistes. Això no obs-
tant, sí que tenen força interès com a bioindi-
cadors de l’estat dels ecosistemes, ja que 
responen molt ràpidament als canvis ambien-
tals. Per tant, la conservació de les comunitats 
d’algues anirà intrínsicament lligada al bon o 
mal estat ecològic dels hàbitats.

Al delta del Llobregat hem registrat al 
voltant d’uns 400 tàxons d’algues, la major 
part dels quals correspon a espècies ubiqüis-
tes, pròpies d’ambients degradats i eutròfics. 
Un exemple en són, pel fitobentos, Cyclotella 
meneghiniana, Nitzschia frustulum, Nitzs-
chia inconspicua, Nitzschia palea, Navicula 
veneta, Oscillatoria ambigua i Stigeoclonium 
tenue. Pel que fa al fitoplàncton, l’augment 
general de nutrients s’adiu amb els pics de 
cloròfits clorococcals i euglenòfits observats 
especialment en estanys eutròfics. En aug-
mentar la salinitat, aquestes espècies són 
substituïdes per dinòfits o Spirulina, més 
pròpies d’aigües salabroses, però alhora d’ai-
gües eutròfiques.

Tot i els impactes de naturalesa i intensi-
tat diversa que hi ha (i hi haurà) al Delta, 
cada bassa, llacuna o estany presenta una 
biodiversitat d’algues pròpia i diferenciada 
que permet fornir d’aliment tota una xarxa 
tròfica de productors secundaris que al seu 
torn formen part de la dieta de moltes aus 
migratòries que cada any hi arriben. Per tant, 
una de les recomanacions que proposem és 
la de no interconnectar artificialment basses 
o estanys de les zones humides i recomanem 
als gestors d’aquests sistemes aquàtics que, 
en la mesura del que sigui possible, es man-
tingui i conservi la hidrologia pròpia de cada 
bassa o estany. L’aplicació d’aquesta recoma-
nació simple pot permetre conservar un ni-
vell de biodiversitat òptim de les biocenosis 
aquàtiques. De fet, un dels sistemes aquàtics 
que sovint passen desapercebuts són les bas-
ses temporals, que sovintegen (o sovinteja-

ven) al delta del Llobregat les primaveres 
plujoses. A aquests sistemes temporals típi-
cament mediterranis hi arriben un munt de 
diàspores algals, probablement transporta-
des per aus migratòries. En aquest sentit des-
taquem la presència del cloròfit Sphaeroplea 
wilmani (Cambra i Perera, 1986), única cita-
ció a Catalunya d’aquesta alga verda filamen-
tosa que creix ràpidament en aquestes basses 
per a completar tot el seu cicle biològic en tres 
setmanes. Cal assenyalar que un nombre in-
determinat d’aquestes basses temporals s’ha 
perdut o desaparegut a causa de l’increment 
constant d’infraestructures viàries al Delta. 
Fóra bo, doncs, fer entrar alguns d’aquests 
sistemes de basses temporals en zones amb 
alguna figura de protecció, tot i que no pre-
sentin una constància permanent d’aigua al 
llarg de l’any.

Els interessos que hi ha en joc al delta del 
Llobregat són molts i també són diverses les 
institucions públiques o entitats conserva-
cionistes que porten la gestió o l’administra-
ció de recursos d’aquesta zona. Donada 
aquesta situació, establir una certa coordina-
ció entre diferents institucions i interessos 
serà sempre dificultós. Un dels objectius 
principals dels gestors seria establir progra-
mes de regeneració dels estanys i llacunes 
encaminats, entre altres coses, a recuperar les 
poblacions de caròfits que a hores d’ara estan 
patint una degradació i empobriment nota-
bles. La regeneració de la qualitat de l’aigua 
dels estanys principals és complexa, però 
creiem que és urgent la implementació de 
programes de «deseutrofització» a mitjà ter-
mini. Aquesta regeneració dels sistemes 
aquàtics superficials la considerem crucial i 
prèvia per a poder garantir una estratègia de 
conservació per a tota la flora aquàtica. En 
aquest sentit, l’interès creixent per la conser-
vació de la biodiversitat malauradament 
moltes vegades va encaminat a fer maquillat-
ges superficials del territori (com accessos, 
sendes, indicacions, plantacions, introduir 
herbívors, etc.), que en general milloren l’as-
pecte terrestre d’algunes zones malmeses del 
Delta. Això no obstant, la biodiversitat «invi-
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sible» de les algues d’aquests sistemes aquà-
tics es prou extraordinària per millorar-ne la 
qualitat de l’aigua. De manera que, atesos els 
requeriments de la Directiva marc de l’aigua 
que estableix conceptes de gestió, protecció i 
planificació de l’ús de l’aigua, s’hauria de fer 
tot el possible per a tractar de conservar 
aquesta valuosa diversitat algal.

La visió conservacionista dels ecosiste-
mes sempre ens genera esperances de poder 
conservar o protegir el poc que hi ha ben 
conservat. En el cas de les algues i les caràcies 
és relativament fàcil aquesta recuperació, ja 
que són organismes que responen molt ràpi-
dament als canvis en la qualitat de l’aigua. 
Per tant, una acció de «deseutrofització» 
d’estanys i maresmes continuada en el temps 
pot veure’s acompanyada d’una manera rela-
tivament ràpida d’una recuperació de les co-
munitats d’algues més pròpies d’aquests am-
bients. A pesar d’aquesta bona perspectiva, 
cal tenir en compte que sobre els aqüífers 
costaners hi ha una altra amenaça creixent: 
l’augment del nivell del mar provocat pel 
canvi climàtic. Se sap que l’equilibri dinàmic 
entre l’aqüífer i el mar depèn de les propie-
tats del primer. Avui dia ja s’han fet càlculs 
basats en models climàtics de la disminució 
de la recàrrega de l’aqüífer (–24 %) i d’un 
augment del nivell del mar (+ 0,20 –0,60 m). 
Aquesta nova tendència provocarà un incre-
ment notable de la concentració de clorurs a 
més de la meitat de la superfície del Delta 
(Mas-Pla i Ortuño, 2009). Si es confirma 
aquest model predictiu, també cal preveure 
que observarem un augment generalitzat de 
les espècies d’algues considerades mesoha-
lines o polihalines i una disminució dràstica 
de les carofícies actuals, que són molt sensi-
bles a la salinització de les aigües.

5.4. LES CARÀCIES

Dins de l’heterogeni grup dels macròfits 
aquàtics, les caràcies són unes algues verdes 
observables a simple vista que viuen submer-
gides i arrelades al fons sedimentari de llacs, 

llacunes, basses, rius i qualsevol altra mena de 
massa d’aigua que disposi d’una capa mínima 
de substrat tou (Cirujano et al., 2002). Són 
capaces de viure en un ampli rang de condi-
cions ambientals, des de les aigües oligoha-
lines i oligotròfiques dels estanys d’alta mun-
tanya fins als sistemes aquàtics hipersalins 
com les llacunes estepàries de conques en-
dorreiques (Cirujano et al., 2007). La diversi-
tat i l’extraordinària variabilitat morfològica 
que presenten en relació amb certs paràme-
tres ecològics (Schneider et al., 2006) fan que 
la identificació de les caràcies no sempre re-
sulti una tasca senzilla. D’altra banda, es trac-
ta d’un dels pocs grups d’algues que disposa 
de noms populars tant en català (asprelles, 
asprellines, borletes), com en castellà (ovas).

L’estudi de les caràcies ha estat una disci-
plina poc habitual entre els botànics espa-
nyols i moltes de les primeres referències his-
tòriques d’aquestes algues es troben en obres 
generals o bé incloses dins altres grups de 
plantes. Fins i tot, amb el pas dels anys, les 
descripcions de nous tàxons i localitats que-
daven majoritàriament incloses dins d’obres 
florístiques més generalistes. De fet, el primer 
estudi específic de les caràcies ibèriques no 
arribà fins al principi del segle xx de les mans 
d’Eduardo Reyes Prósper (Reyes Prósper, 
1910). A partir de llavors i atesa la situació so-
ciopolítica d’Espanya, van ser els botànics 
portuguesos i francesos els que van ampliar el 
coneixement d’aquest grup algal a la Penínsu-
la amb nombroses aportacions fins a mitjan 
segle xx. No va ser fins a la dècada dels setan-
ta que sota la direcció del professor Margalef 
es van iniciar les investigacions sobre la dis-
tribució i l’ecologia de les plantes aquàtiques 
i les algues a Espanya. És en aquest context 
que trobem la figura de Montserrat Come-
lles, que publicà diverses notes florístiques 
sobre les caràcies (Comelles, 1981, 1984b, 
1986a i 1986b), les monografies dels gèneres 
Tolypella (Comelles, 1982) i Nitella (Come-
lles, 1984a) i la primera clau d’identificació 
de les espècies ibèriques (Comelles, 1985).

Seguint l’exemple d’aquesta autora, altres 
investigadors han estudiat la presència 
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d’aquestes algues al Delta com, per exemple, 
Josep Maria Seguí. Gràcies al seu entusiasme, 
ha estat capaç d’involucrar altres biòlegs en 
els múltiples treballs que ha dut a terme des 
dels anys noranta i ha publicat treballs molt 
interessants referents als macròfits aquàtics 
del Delta, caràcies incloses (Seguí, 1996, 1997, 
2001 i 2006). En aquest darrer cas, i gràcies 
també a l’especial sensibilitat vers aquest tema 
del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat, des de 

l’any 2009 es disposa d’un seguiment anual  
de l’estat ecològic de nou de les masses d’ai-
gua lenítiques més representatives del Delta, 
on s’ofereix informació, entre d’altres, de les 
espècies de caràcies mostrejades i de la seva 
abundància (Seguí i Flor Arnau, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014). Tenint en compte 
aquests treballs i altres de previs, així com da-
des pròpies, s’ha recopilat la informació més 
recent sobre la presència d’aquestes algues al 
delta del Llobregat i, tot i el diferent esforç de 

Taula 1. Presència d’algues caràcies al delta del Llobregat al llarg del temps (casella buida: falta de dades; 
—: mostreig sense recol·lecció; CA: Chara aspera; CB: Chara braunii, CG: Chara globularis; CHB: Chara his-
pida var. baltica; CVC: Chara vulgaris var. contraria; CVL: Chara vulgaris var. longibracteata; CV: Chara 
vulgaris; CVV: Chara vulgaris var. vulgaris; NH: Nitella hyalina; TG: Tolypella glomerata; TH: Tolypella his-
panica). Dades pròpies i diverses fonts mencionades a l’apartat 5.4.

1993-1995 1995-1997 1999-2000 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estany de Cal Tet — — — CA CB CG CVV 

CVC CVL TG
CA CG CVL 
CVV TG

CA
CG CVV

— CA CG 
CVL

CA CG CA CVL CA — —

Calaixos de depuració tractament 
terciari

CV CB TG NH
CG CVL

NH CVV 
CVL

CV CG CVL CG CVL — — — —

Bassa del Pi — — — CA CG CA CV — —
Riera de Sant Climent CA CV CG — — — CG —
Bassa dels Fartets — — — — CG CV 

CVB
CG CVB —

Estany de la Roberta CV — — — — — — —
Maresma del Remolar CA CG CVV 

CVL TG
— — — — — — —

Bassa de Ca l’Arana CVL CGCVL
Maresma de les Filipines CA CV TG 

TH
Maresma de Can Sabadell CA CA CG

CV TG
Bassa a la pineda de Can Camins CG
Basses de la platja CVL
Canal de la Ribera i basses de Cal 
Preciós

CG CV

Bassa del Prat CVL
Marines del Prat CVL TG
Llacuna la Podrida CB CV
Estany de laminació UPC CG CA CG CHB 

CVL
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mostreig al llarg del temps, se’n constata el 
declivi amb el pas dels anys (taula 1).

El nombre de caràcies diferents identifi-
cades al Delta des del principi dels anys no-
ranta ha arribat a ser de deu, fet que posa de 
manifest el potencial florístic d’aquesta àrea. 
En aquest conjunt predominen les espècies 
cosmopolites i freqüents, de requeriments 
ecològics no gaire exigents (Chara vulgaris o 
Chara globularis), però també s’hi han trobat 
puntualment espècies més estenoiques, com 

Nitella hyalina o les espècies del gènere Toly-
pella. De totes maneres, el 50 % d’aquestes 
espècies no s’ha trobat en els darrers set anys 
de seguiment més exhaustiu de les masses 
d’aigua deltaiques i la resta són de distribu-
ció molt localitzada (taula 2).

El nombre màxim d’espècies identifica-
des en una mateixa massa d’aigua va ser de 
set l’any de la construcció de l’estany de Cal 
Tet, el 2003 (figura 9). A partir de llavors, el 
nombre va anar disminuint dràsticament, 

Taula 1. Presència d’algues caràcies al delta del Llobregat al llarg del temps (casella buida: falta de dades; 
—: mostreig sense recol·lecció; CA: Chara aspera; CB: Chara braunii, CG: Chara globularis; CHB: Chara his-
pida var. baltica; CVC: Chara vulgaris var. contraria; CVL: Chara vulgaris var. longibracteata; CV: Chara 
vulgaris; CVV: Chara vulgaris var. vulgaris; NH: Nitella hyalina; TG: Tolypella glomerata; TH: Tolypella his-
panica). Dades pròpies i diverses fonts mencionades a l’apartat 5.4.

1993-1995 1995-1997 1999-2000 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estany de Cal Tet — — — CA CB CG CVV 

CVC CVL TG
CA CG CVL 
CVV TG

CA
CG CVV

— CA CG 
CVL

CA CG CA CVL CA — —

Calaixos de depuració tractament 
terciari

CV CB TG NH
CG CVL

NH CVV 
CVL

CV CG CVL CG CVL — — — —

Bassa del Pi — — — CA CG CA CV — —
Riera de Sant Climent CA CV CG — — — CG —
Bassa dels Fartets — — — — CG CV 

CVB
CG CVB —

Estany de la Roberta CV — — — — — — —
Maresma del Remolar CA CG CVV 

CVL TG
— — — — — — —

Bassa de Ca l’Arana CVL CGCVL
Maresma de les Filipines CA CV TG 

TH
Maresma de Can Sabadell CA CA CG

CV TG
Bassa a la pineda de Can Camins CG
Basses de la platja CVL
Canal de la Ribera i basses de Cal 
Preciós

CG CV

Bassa del Prat CVL
Marines del Prat CVL TG
Llacuna la Podrida CB CV
Estany de laminació UPC CG CA CG CHB 

CVL
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coincidint també amb la manca de dades res-
pecte a aquest estany de nova formació, tot i 
que es va recuperar una mica posteriorment. 
La situació actual, però, és preocupant, ja 
que a l’últim mostreig del qual es té constàn-
cia, el 2015, no s’ha trobat cap caràcia.

Malauradament, aquesta és una tendèn-
cia general i l’elevada riquesa i diversitat de 
caràcies a la península Ibèrica està dismi-
nuint en comparació amb els resultats de les 
primeres monografies de la primera meitat 
del segle xx (Cirujano et al., 2007). Aquest 
fet és d’un especial interès si es considera que 

les caràcies formen part de les comunitats de 
referència de la majoria de masses d’aigua 
que habiten, especialment les lenítiques (Ca-
macho et al., 2009), ja que: (a) afavoreixen la 
sedimentació i eviten la suspensió de les par-
tícules del sediment, alhora que segresten i 
incorporen molt efectivament els nutrients, 
per la qual cosa mantenen l’aigua transpa-
rent (Nöges et al., 2003), i (b) són l’hàbitat, el 
refugi i el recurs alimentari directe i indirecte 
per a una multitud d’organismes (Bornette i 
Puijalon, 2011; Berg et al., 1997). De manera 
que, tot i que sovint no s’ha tingut en compte 
aquesta significança ecològica (Coops, 2002), 
la presència i l’extensió de les praderies de 
caràcies podrien ajudar a l’hora de dissenyar 
polítiques de gestió, conservació o recupera-
ció d’una massa d’aigua (Berg i Coops, 1999), 
especialment si està emparada per alguna 
mena de figura de protecció, com aquí és el 
cas. A més, s’ha de considerar el valor intrín-
sec que aquestes algues ostenten per la seva 
freqüència, raresa i representativitat (Ciruja-
no et al., 1992). Per això, igual que en altres 
regions d’Europa, a la península Ibèrica tro-
bem tàxons de caràcies en perill d’extinció 
(Cirujano et al., 2007). Alguns d’aquests tà-
xons, com la Nitella hyalina (DC.) C. Agardh, 
es van trobar fa uns anys al delta del Llobre-

Taula 2. Espècies de caràcies identificades al delta del Llobregat. Dades pròpies i diverses fonts menciona-
des a l’apartat 5.4.

Localitats en els darrers  
set anys

Presència al delta del 
Llobregat

Chara aspera 2 Localitzada
Chara braunii 0 Excepcional
Chara globularis 6 Localitzada
Chara vulgaris var. contraria 0 Excepcional
Chara vulgaris var. longibracteata 2 Localitzada
Chara vulgaris var. vulgaris 3 Localitzada
Chara hispida var. baltica 1 Excepcional
Tolypella glomerata 0 Excepcional
Tolypella hispanica 0 Excepcional
Nitella hyalina 0 Excepcional
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Figura 9. Evolució de la presència de caràcies al 
delta de Llobregat. Dades pròpies i diverses fonts 
mencionades a l’apartat 5.4.
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gat (Seguí et al., 2006) (figura 10). Lamenta-
blement, la població d’aquesta interessant 
caràcia va desaparèixer en poc temps i no 
s’ha recuperat com a conseqüència de la pre-
sència d’animals herbívors introduïts (cranc 
americà, carpa) i, sobretot, a la degradació de 
l’estat de conservació i de la qualitat de l’ai-
gua de la massa d’aigua que aquesta espècie 
ocupava.
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ANNEX

Catàleg florístic

Relació de les algues identificades al delta del 
Llobregat. Els tàxons es troben ordenats alfa-
bèticament.

Fíl. BACILLARIOPHYTA
Cl. BACILLARIOPHYCEAE
F. Achnanthaceae

Achnanthes brevipes - 3 loc.
Achnanthes brevipes var. intermedia -  
7 loc.
Achnanthes parvula - 1 loc.
Achnanthes sp. - 2 loc.
Platessa conspicua - 1 loc.

F. Achnanthidiaceae
Achnanthidium minutissimum - 16 loc.
Achnanthidium pyrenaicum - 6 loc.
Karayevia amoena - 7 loc.
Lemnicola hungarica - 1 loc.
Planothidium delicatulum - 2 loc.
Planothidium ellipticum - 2 loc.
Planothidium frequentissimum - 3 loc.
Planothidium lanceolatum - 5 loc.

F. Amphipleuraceae
Amphipleura pellucida - 3 loc.
Halamphora acutiuscula - 1 loc.
Halamphora coffeaeformis - 13 loc.
Halamphora exigua - 1 loc.
Halamphora normanii - 2 loc.
Halamphora tenerrima - 1 loc.
Halamphora veneta - 9 loc.

F. Anomoeoneidaceae
Anomoeoneis sphaerophora - 9 loc.

F. Bacillariaceae
Bacillaria paxillifera - 10 loc.
Denticula tenuis - 1 loc.
Hantzschia amphioxys - 5 loc.
Hantzschia sp. - 1 loc.
Nitzschia acicularis - 8 loc.
Nitzschia amphibia - 3 loc.
Nitzschia archibaldii - 2 loc.
Nitzschia aurariae - 12 loc.
Nitzschia brevissima - 5 loc.
Nitzschia capitellata - 10 loc.
Nitzschia communis - 1 loc.
Nitzschia commutata- 5 loc.
Nitzschia desertorum - 12 loc.
Nitzschia dissipata - 16 loc.
Nitzschia filiformis- 8 loc.
Nitzschia frustulum - 27 loc.
Nitzschia frustulum var. bulnheimiana - 
1 loc.
Nitzschia gracilis - 2 loc.
Nitzschia hybrida - 1 loc.
Nitzschia inconspicua - 23 loc.
Nitzschia liebetruthii - 1 loc.
Nitzschia linearis - 9 loc.
Nitzschia lorenziana var. incerta - 3 loc.
Nitzschia microcephala - 10 loc.
Nitzschia nana - 5 loc.
Nitzschia palea - 25 loc.
Nitzschia paleacea - 1 loc.
Nitzschia recta - 1 loc.
Nitzschia sigma - 7 loc.
Nitzschia sigmoidea - 2 loc.
Nitzschia sp. - 2 loc.
Nitzschia thermalis - 1 loc.
Nitzschia tryblionella - 1 loc.
Nitzschia umbonata - 10 loc.
Nitzschia vitrea - 2 loc.
Tryblionella apiculata - 8 loc.
Tryblionella hungarica - 1 loc.
Tryblionella kuetzingii - 9 loc.
Tryblionella levidensis - 2 loc.
Tryblionella littoralis - 3 loc.

F. Catenulaceae
Amphora arenicola - 2 loc.

delta-llobregat.indb   133 12/12/2018   16:50:05



134 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Amphora commutata - 7 loc.
Amphora libyca - 3 loc.
Amphora ovalis - 4 loc.
Amphora pediculus - 7 loc.

F. Cocconeidaceae
Cocconeis pediculus - 1 loc.
Cocconeis placentula - 7 loc.
Cocconeis placentula var. lineata - 7 loc.

F. Cymbellaceae
Cymbella cymbiformis - 3 loc.
Cymbella excisa - 1 loc.
Cymbella helvetica - 1 loc.
Cymbella hungarica - 1 loc.
Navicymbula pusilla - 6 loc.

F. Diadesmidaceae
Diadesmis contenta - 1 loc.
Luticola ventricosa - 4 loc.

F. Diploneidaceae
Diploneis oblongella - 3 loc.

F. Entomoneidaceae
Entomoneis alata - 5 loc.
Entomoneis paludosa - 5 loc.

F. Gomphonemataceae
Encyonema minutum - 1 loc.
Encyonema neogracile - 2 loc.
Encyonema sp. - 1 loc.
Encyonopsis microcephala - 8 loc.
Gomphonema acuminatum - 1 loc.
Gomphonema affine - 1 loc.
Gomphonema angustatum - 13 loc.
Gomphonema gracile - 5 loc.
Gomphonema olivaceum - 4 loc.
Gomphonema parvulum - 19 loc.
Gomphonema pumilum - 2 loc.
Gomphonema truncatum - 4 loc.
Reimeria sinuata - 1 loc.

F. Mastogloiaceae
Mastogloia braunii - 2 loc.
Mastogloia elliptica - 3 loc.
Mastogloia lanceolata - 1 loc.
Mastogloia ovalis - 1 loc.

Mastogloia pumila - 5 loc.
Mastogloia recta - 2 loc.
Mastogloia smithii - 9 loc.
Mastogloia sp. - 2 loc.

F. Melosiraceae
Melosira nummuloides - 2 loc.
Melosira varians - 7 loc.

F. Naviculaceae
Caloneis amphisbaena - 1 loc.
Caloneis bacillum - 1 loc.
Gyrosigma acuminatum - 10 loc.
Gyrosigma fasciola - 1 loc.
Gyrosigma scalproides - 1 loc.
Gyrosigma wansbeckii - 1 loc.
Hippodonta hungarica - 3 loc.
Navicula antonii - 1 loc.
Navicula capitatoradiata - 3 loc.
Navicula cari - 1 loc.
Navicula cincta - 13 loc.
Navicula cryptocephala - 13 loc.
Navicula cryptotenella - 11 loc.
Navicula duerrenbergiana - 3 loc.
Navicula erifuga - 4 loc.
Navicula gregaria - 9 loc.
Navicula lanceolata - 8 loc.
Navicula perminuta - 5 loc.
Navicula radiosa - 5 loc.
Navicula recens - 1 loc.
Navicula reichardtiana - 5 loc.
Navicula rhynchocephala - 1 loc.
Navicula salinarum var. rostrata - 3 loc.
Navicula salinicola - 1 loc.
Navicula sp. - 4 loc.
Navicula tripunctata - 9 loc.
Navicula trivialis - 1 loc.
Navicula veneta - 22 loc.

F. Naviculales incertae sedis
Eolimna minima - 3 loc.
Eolimna subminuscula - 6 loc.
Mayamaea atomus - 8 loc.
Mayamaea permitis - 4 loc.

F. Pinnulariaceae
Pinnularia acutobrebissonii - 1 loc.
Pinnularia microstauron - 2 loc.
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F. Pleurosigmataceae
Pleurosigma cuspidatum - 1 loc.

F. Rhoicospheniaceae
Rhoicosphenia abbreviata - 4 loc.

F. Rhopalodiaceae
Epithemia adnata - 5 loc.
Epithemia sorex - 1 loc.
Epithemia sp. - 1 loc.
Epithemia turgida - 2 loc.
Rhopalodia constricta - 1 loc.
Rhopalodia gibba - 4 loc.
Rhopalodia gibberula - 2 loc.
Rhopalodia operculata - 1 loc.

F. Sellaphoraceae
Fallacia pygmaea - 7 loc.
Fallacia sp. - 1 loc.
Pseudofallacia tenera - 1 loc.
Sellaphora pupula - 1 loc.

F. Stauroneidaceae
Craticula accomoda - 5 loc.
Craticula ambigua - 1 loc.
Craticula buderi - 2 loc.
Craticula cuspidata - 6 loc.
Craticula halophila - 6 loc.
Fistulifera saprophila - 3 loc.
Stauroneis parvula - 1 loc.

F. Surirellaceae
Cymatopleura solea - 1 loc.
Surirella brebissonii - 6 loc.
Surirella brebissonii var. kuetzingii -  
3 loc.
Surirella minuta - 1 loc.
Surirella ovalis - 1 loc.
Surirella striatula - 1 loc.
Surirella subsalsa - 1 loc.

Cl. COSCINODISCOPHYCEAE
F. Hemidiscaceae

Actinocyclus normanii - 1 loc.

Cl. FRAGILARIOPHYCEAE
F. Fragilariaceae

Fragilaria nanana - 1 loc.

F. Tabellariaceae
Diatoma ehrenbergii - 1 loc.
Diatoma moniliformis - 1 loc.
Diatoma tenuis - 1 loc.
Diatoma vulgaris - 3 loc.
Meridion circulare - 1 loc.

F. Ulnariaceae
Ctenophora pulchella - 1 loc.
Tabularia fasciculata- 21 loc.
Ulnaria ulna- 7 loc.
Ulnaria ulna var. acus - 1 loc.

Cl. MEDIOPHYCEAE
F. Stephanodiscaceae

Cyclotella atomus - 8 loc.
Cyclotella meneghiniana - 27 loc.
Cyclotella sp. - 1 loc.
Stephanodiscus parvus - 1 loc.

F. Thalassiosiraceae
Thalassiosira weissflogii - 1 loc.

Fíl. CHAROPHYTA
Cl. CHAROPHYCEAE
F. Characeae

Chara aspera - 5 loc.
Chara braunii - 2 loc.
Chara globularis - 7 loc.
Chara hispida - 2 loc.
Chara vulgaris var. contraria - 1 loc.
Chara vulgaris var. longibracteata - 5 loc.
Chara vulgaris var. vulgaris - 8 loc.
Nitella hyalina - 1 loc.
Tolypella glomerata - 3 loc.

Cl. CONJUGATOPHYCEAE
F. Closteriaceae

Closterium acerosum - 1 loc.
Closterium attenuatum - 2 loc.
Closterium dianae - 8 loc.
Closterium ehrenbergii - 4 loc.
Closterium leiblenii - 1 loc.
Closterium moniliferum - 1 loc.
Closterium parvulum - 1 loc.
Closterium pritchardianum - 2 loc.
Closterium sp. - 2 loc.
Closterium strigosum - 1 loc.
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F. Desmidiaceae
Cosmarium angulosum - 1 loc.
Cosmarium biretum - 1 loc.
Cosmarium botrytis - 3 loc.
Cosmarium granatum - 1 loc.
Cosmarium laeve - 8 loc.
Cosmarium vexatum - 1 loc.
Staurastrum polymorphum - 1 loc.

F. Zygnemataceae
Mougeotia scalaris - 1 loc.
Mougeotia sp. - 2 loc.
Spirogyra elongata - 1 loc.
Spirogyra hassallii - 1 loc.
Spirogyra maxima - 1 loc.
Spirogyra rivularis - 1 loc.
Spirogyra setiformis - 1 loc.
Spirogyra sp. - 7 loc.
Spirogyra tenuissima - 1 loc.
Zygnema chalybeospermum - 1 loc.
Zygnema stellinum - 1 loc.

Cl. KLEBSORMIDIOPHYCEAE
F. Klebsormidiaceae

Klebsormidium subtile - 3 loc.
Klebsormidium subtilissimum - 2 loc.

Fíl. CHLOROPHYTA
Cl. CHLORODENDROPHYCEAE
F. Chlorodendraceae

Tetraselmis cordiformis - 2 loc.

Cl. CHLOROPHYCEAE
F. Aphanochaetaceae

Aphanochaete repens - 1 loc.

F. Chaetophoraceae
Chaetophora lobata - 1 loc.
Gongrosira sp. - 1 loc.
Stigeoclonium tenue - 10 loc.
Uronema confervicola - 2 loc.

F. Characiaceae
Characium fallax - 1 loc.
Characium pringsheimii - 1 loc.
Characium sp. - 1 loc.
Korshikoviella limnetica - 1 loc.

F. Chlamydomonadaceae
Chlamydomonas angulosa - 1 loc.
Chlamydomonas asymmetrica - 1 loc.
Chlamydomonas multitaeniata - 1 loc.
Chlamydomonas orbicularis - 1 loc.
Chlamydomonas pseudopertusa - 1 loc.
Chlamydomonas typica - 1 loc.

F. Desmodesmoideae
Desmodesmus magnus - 2 loc.
Desmodesmus microspina - 1 loc.
Desmodesmus spinosus - 1 loc.

F. Goniaceae
Gonium pectorale - 4 loc.

F. Hydrodictyaceae
Hydrodictyon reticulatum - 1 loc.
Pseudopediastrum boryanum - 4 loc.
Stauridium tetras - 1 loc.
Tetraedron sp. - 2 loc.
Tetraedron trigonum - 1 loc.

F. Microsporaceae
Microspora floccosa - 1 loc.
Microspora sp. - 2 loc.

F. Oedogoniaceae
Oedogonium capilliforme - 1 loc.
Oedogonium cardiacum - 1 loc.
Oedogonium fonticola - 1 loc.
Oedogonium macrandrium - 1 loc.
Oedogonium pringsheimii - 1 loc.
Oedogonium sp. - 30 loc.

F. Phacotaceae
Phacotus lenticularis - 1 loc.

F. Radiococcaceae
Gloeocystis vesiculosa - 1 loc.
Palmodictyon varium - 2 loc.
Sphaerellocystis ampla - 2 loc.

F. Scenedesmaceae
Acutodesmus acuminatus - 8 loc.
Acutodesmus incrassatulus - 2 loc.
Acutodesmus obliquus - 6 loc.
Coelastrum astroideum - 1 loc.
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Coelastrum microporum - 2 loc.
Coelastrum sphaericum - 2 loc.
Desmodesmus abundans - 1 loc.
Scenedesmus ecornis - 2 loc.
Scenedesmus quadricauda - 5 loc.

F. Schizomeridaceae
Schizomeris leibleinii - 1 loc.

F. Selenastraceae
Kirchneriella lunaris - 1 loc.
Monoraphidium arcuatum - 2 loc.
Monoraphidium contortum - 1 loc.
Monoraphidium komarkovae - 3 loc.
Monoraphidium sp. - 2 loc.

F. Sphaerodictyaceae
Pectodictyon cubicum - 5 loc.

F. Sphaeropleaceae
Sphaeroplea braunii - 1 loc.
Sphaeroplea wilmanii - 2 loc.

F. Tetrasporaceae
Tetraspora gelatinosa - 1 loc.

F. Volvocaceae
Pandorina morum - 4 loc.

Cl. TREBOUXIOPHYCEAE
F. Botryococcaceae

Botryococcus braunii - 1 loc.

F. Chlorellaceae
Actinastrum hantzschii - 2 loc.
Micractinium crassisetum - 1 loc.
Mucidosphaerium pulchellum - 3 loc.

F. Microthamniaceae
Microthamnion kuetzingianum - 1 loc.

F. Oocystaceae
Oocystis bispora - 1 loc.
Oocystis sp. - 7 loc.

Cl. ULVOPHYCEAE
F. Cladophoraceae

Cladophora fracta - 4 loc.

Cladophora glomerata var. crassior - 11 loc.
Cladophora vagabunda - 2 loc.
Rhizoclonium hieroglyphicum - 13 loc.
Rhizoclonium hieroglyphicum var. 
crispum - 3 loc.

F. Ulotrichaceae
Ulothrix tenerrima - 3 loc.

F. Ulvaceae
Enteromorpha intestinalis - 1 loc.
Enteromorpha sp. - 6 loc.
Ulva cf. prolifera - 2 loc.

Fíl. CRYPTOPHYTA
Cl. CRYPTOPHYCEAE
F. Cryptomonadaceae

Cryptomonas compressa - 1 loc.
Cryptomonas sp. - 1 loc.

Fíl. CYANOPROKARYOTA
Cl. CYANOPHYCEAE
F. Aphanizomenonaceae

Anabaenopsis sp. - 3 loc.
Nodularia spumigena - 1 loc.

F. Chroococcaceae
Chroococcus minutus - 1 loc.
Chroococcus sp.- 2 loc.
Chroococcus submarinus - 1 loc.
Chroococcus turgidus - 8 loc.

F. Coelosphaeriaceae
Coelosphaerium kuetzingianum - 1 loc.

F. Coleofasciculaceae
Geitlerinema amphibium - 1 loc.

F. Cyanothecaceae
Cyanothece aeruginosa - 1 loc.

F. Gomphosphaeriaceae
Gomphosphaeria aponina var. limnetica 
- 1 loc.

F. Leptolyngbyaceae
Leibleinia epiphytica - 1 loc.
Leptolyngbya angustissima - 1 loc.
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F. Merismopediaceae
Aphanocapsa grevillei - 1 loc.
Aphanocapsa rivularis - 1 loc.
Merismopedia convoluta - 1 loc.
Merismopedia glauca - 1 loc.
Merismopedia minima - 2 loc.
Merismopedia punctata - 1 loc.

F. Microcoleaceae
Arthrospira platensis - 2 loc.
Kamptonema okenii - 8 loc.
Microcoleus amoenus - 1 loc.
Microcoleus paludosus - 1 loc.
Microcoleus vaginatus - 1 loc.

F. Microcystaceae
Microcystis aeruginosa - 2 loc.
Microcystis firma - 1 loc.

F. Nostocaceae
Anabaena sp. - 9 loc.
Trichormus variabilis - 1 loc.

F. Oscillatoriaceae
Heteroleibleinia kuetzingii - 2 loc.
Limnoraphis hieronymusii - 2 loc.
Lyngbya digueti - 6 loc.
Lyngbya martensiana - 5 loc.
Lyngbya sp. - 8 loc.
Oscillatoria ambigua - 10 loc.
Oscillatoria limosa - 2 loc.
Oscillatoria sancta f. aequinoctialis -  
1 loc.
Oscillatoria sp. - 3 loc.
Oscillatoria subbrevis - 1 loc.
Oscillatoria tenuis - 2 loc.
Phormidium aerugineo-caeruleum - 7 loc.
Phormidium ambiguum - 1 loc.
Phormidium breve - 1 loc.
Phormidium chalybeum - 1 loc.
Phormidium schroeteri - 1 loc.
Phormidium sp. - 2 loc.

F. Rivulariaceae
Calothrix cf. braunii - 2 loc.
Calothrix cf. fusca - 1 loc.
Calothrix epiphytica - 3 loc.
Rivularia biasolettiana - 1 loc.

F. Spirulinaceae
Glaucospira laxissima - 1 loc.
Spirulina maior - 7 loc.
Spirulina meneghiniana - 1 loc.

Fíl. DINOPHYTA
Cl. DINOPHYCEAE
F. Gymnodiniaceae

Gymnodinium sp. - 1 loc.

F. Peridiniaceae
Parvodinium pusillum - 2 loc.
Peridinium cinctum - 1 loc.
Peridinium sp. - 9 loc.

Fíl. EUGLENOPHYTA
Cl. EUGLENOPHYCEAE
F. Colaciaceae

Colacium vesiculosum - 1 loc.

F. Euglenaceae
Cryptoglena skujae - 2 loc.
Euglena deses - 3 loc.
Euglena deses f. major - 1 loc.
Euglena deses var. intermedia - 1 loc.
Euglena ehrenbergii - 2 loc.
Euglena gracilis - 1 loc.
Euglena pisciformis - 1 loc.
Euglena sociabilis - 1 loc.
Euglena sp. - 5 loc.
Euglena texta - 1 loc.
Euglena truncata - 5 loc.
Euglena truncata var. baculifera - 5 loc.
Euglena viridis - 5 loc.
Euglena formisproxima - 4 loc.
Euglena riacaudata - 1 loc.
Lepocinclis oxyuris - 1 loc.
Lepocinclis spirogyroides - 1 loc.
Lepocinclis tripteris - 3 loc.
Trachelomonas intermedia - 1 loc.
Trachelomonas volvocina - 6 loc.

F. Phacaceae
Phacus acuminatus - 2 loc.
Phacus longicauda - 2 loc.
Phacus orbicularis - 1 loc.
Phacus parvulus - 1 loc.
Phacus pusillus - 1 loc.
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Fíl. HAPTOPHYTA
Cl. COCCOLITHOPHYCEAE
F. Hymenomonadaceae

Hymenomonas sp. - 1 loc.

Fíl. OCHROPHYTA
Cl. XANTHOPHYCEAE
F. Tribonemataceae

Tribonema aequale - 2 loc.
Tribonema affine- 1 loc.
Tribonema bombycinum - 1 loc.
Tribonema regulare - 2 loc.
Tribonema sp. - 3 loc.
Tribonema utriculosum - 1 loc.
Tribonema vulgare - 5 loc.

F. Vaucheriaceae
Vaucheria dichotoma - 1 loc.
Vaucheria geminata - 1 loc.
Vaucheria sessilis - 1 loc.
Vaucheria sp. - 1 loc.

Fíl. RHODOPHYTA
Cl. COMPSOPOGONOPHYCEAE
F. Compsopogonaceae

Compsopogon caeruleus - 1 loc.

Cl. FLORIDEOPHYCEAE
F. Rhodomelaceae

Polysiphonia sp. - 1 loc.
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6.1. INTRODUCCIÓ

No ha estat fins a dates molt recents que els 
micòlegs s’han interessat especialment pels 
fongs del litoral i més concretament per la 
micoflora dels sistemes dunars, que acullen 
moltes formes exclusives i força especialitza-
des d’aquest grup d’organismes. A Europa, 
els primers treballs que es van centrar en 
aquests ambients són d’Andersson (1950) a 
Escandinàvia, Eriksson (1964) a Finlàndia i 
Bon (1970) a França.

Al delta del Llobregat, en revisar les apor-
tacions al coneixement de la seva micoflora, 
ens ha sorprès l’antiguitat d’algunes contri-
bucions, i molt especialment el nombre d’in-
vestigadors que han volgut visitar els seus 
paratges, potser aprofitant la proximitat a la 
ciutat de Barcelona i als seus centres d’inves-
tigació i d’estudi, però potser també atrets 
per la singularitat dels seus espais naturals.

En aquest treball es fa una síntesi dels 
fongs observats al delta del Llobregat, duta a 
terme principalment a partir de l’anàlisi de la 
bibliografia disponible, que és relativament 
extensa. També es fa un repàs de les aporta-
cions més importants i una aproximació al 
poblament fúngic dels principals ambients. 
Finalment, s’aporta un catàleg de les espècies 
citades pels diferents autors, en un període 
que s’estén des del 1916, any en què es va 
produir la primera contribució, fins a l’any 
2014.

6.1.1. Estudis precedents

Els progressos en el coneixement de la flora 
micològica del delta del Llobregat, com es 
podrà comprovar, s’han desenvolupat paral-
lelament als avenços reconeguts en el conei-
xement de la flora micològica catalana (Giné, 
1983; Llimona, 1985).

Els primers treballs en què es troben cita-
cions de fongs observats al delta del Llobre-
gat són del metge Romualdo González Fra-
goso (1862-1928), considerat el pare de la 
micologia espanyola, que es va dedicar a 

l’estudi dels micromicets paràsits de plantes, 
principalment. Les seves aportacions al co-
neixement de la flora de micromicets deltai-
ca són encara les més importants, tot i les 
dates en què es van produir (González Fra-
goso, 1916, 1917, 1918, 1920, 1924a, 1924b, 
1925 i 1927), en haver citat prop d’una vui-
tantena d’espècies, entre les quals se’n troba-
ven dues de noves per a la ciència, Coniothy-
rium sennenii Gonz. Frag. i Septoria collinae 
Gonz. Frag., i altres de molt rares, com Puc-
cinia mediterranea Trotter, que suposava 
una espècie nova per a la flora europea, i 
Sporisorium sorghi Ehrenb. ex Link (sub. 
Ustilago sorghi (Ehrenb. ex Link) Pass.), 
nova per a la flora de micromicets de Cata-
lunya.

Moltes de les plantes sobre les quals Gon-
zález Fragoso va reconèixer els micromicets 
van ser herboritzades pel botànic i religiós 
Etienne Marcellin Granier-Blanc (1861-
1937), més conegut com a Frère Sennen, en 
les seves excursions per diverses localitats 
deltaiques, i especialment pel paratge de Can 
Tunis.

González Fragoso va estimular l’estudi 
dels micromicets a casa nostra, i especial-
ment als botànics Arturo Caballero Segarés 
(1877-1950) i Benito Fernández Riofrío 
(1896-1942), ambdós de la Facultat de Cièn-
cies de Barcelona. Aquests botànics, a més de 
proporcionar a González Fragoso mostres 
recollides en les seves herboritzacions, van 
fer també aportacions pròpies. De les vint-i-
quatre espècies de micromicets citades per al 
Delta per Caballero (1918a, 1918b i 1920), cal 
destacar especialment Cytospora arundinis 
Caball. i Diplodina catalaunica Caball., des-
crites com a espècies noves a partir de mos-
tres recollides a Gavà. Fernández Riofrío 
(1922), per la seva part, va aportar catorze 
espècies, sense descriure’n cap de nova, però 
incloent-hi Podosphaera tridactyla (Wallr.) 
de Bary, que no havia estat citada anteriorment 
a Espanya, i Sporisorium destruens (Schtdl.) 
Vánky (sub. Ustilago panici-miliacei (Pers.) 
G. Winter), aleshores espècie nova per a la 
micoflora catalana.
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Federico Gil Montaner (1895-1977), pro-
fessor auxiliar de la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Barcelona, i Enric Gros i Mi-
quel (1864-1949), col·laborador de l’Institut 
Botànic de Barcelona, figuren també com a 
recol·lectors d’algunes mostres de micromi-
cets determinades o descrites pels autors ci-
tats amb anterioritat.

Les aportacions a la micoflora deltaica del 
micromicetòleg i frare agustí Luis María 
Unamuno e Irigoyen (1873-1943), principal 
continuador de l’obra micològica iniciada 
per González Fragoso, són ben escasses, en 
limitar-se a recollir les citacions aportades 
pel mestre i els deixebles abans esmentats, en 
les seves obres fonamentals: Enumeración y 
distribución geográfica de los Esferopsidales 
conocidos de la Península Ibérica y de las Islas 
Baleares (Unamuno, 1933) i Enumeración y 
distribución geográfica de los Ascomicetos de 
la Península Ibérica y de las Islas Baleares 
(Unamuno, 1941).

Les aportacions posteriors també han es-
tat escasses. Cal destacar, no obstant això, 
dos treballs de Taurino Mariano Losa Es-
paña (1893-1966), publicats els anys 1948 i 
1957. A l’article «Micromicetos de Cataluña» 
(Losa, 1957), hi ha citacions d’alguns fongs 
interessants, com Uromyces cuenodii, que 
havia estat recol·lectat anys enrere per Caba-
llero i Fernández Riofrío sense haver-ho de-
terminat, sobre Silene nicaensis, a les dunes 
de Castelldefels. José María Losa-Quintana, 
fill de Losa España, també va aportar alguns 
micromicets a la micoflora deltaica, recone-
guts a partir de materials recol·lectats pel seu 
pare (Losa-Quintana, 1970).

També s’han de remarcar algunes cita-
cions recollides de les contribucions de M. 
Nadal, A. Moret i C. Montón al coneixement 
dels ascomicots fitoparàsits de les plantes cul-
tivades als municipis deltaics (Moret i Na- 
dal, 1984; Nadal i Moret, 1981, 1984 i 1991; 
Nadal et al., 1984), de la contribució a l’estu-
di dels hifomicets d’Espanya de Gené et al. 
(1995) i de l’aportació al coneixement dels 
fongs mitospòrics (deuteromicets) de Mun-
tañola-Cvetković et al. (1996).

Finalment, cal destacar les importants 
aportacions de S. Santamaría, entre altres au-
tors, al coneixement de l’ordre de les laboul-
benials, representat al Delta per vint-i-cinc 
espècies d’aquest grup de fongs paràsits d’in-
sectes (Balazuc et al., 1983; Santamaría i Gir-
bal, 1987; Santamaría, 1986, 1987, 1989, 
1994, 1996a, 1996b, 1996c, 2001a, 2001b i 
2002).

Els micòlegs abans esmentats han contri-
buït, principalment, a la citació de les 194 es-
pècies de micromicets que integren actual-
ment la micoflora del delta del Llobregat.

El primer estudiós conegut que va apor-
tar dades sobre els macromicets del delta  
del Llobregat va ser el doctor Josep Cuatreca-
sas i Arumí (1903-1996). Primerament, l’any 
1929, en unes «Notas micológicas» publica-
des al Boletín de la Sociedad Española de His-
toria Natural, cita un ascomicot no identifi-
cat abans a Espanya, Peziza arenaria (sub. 
Plicaria arenaria), abundant als arenals ja 
poblats de Castelldefels; Pseudoclitocybe 
cyathiformis (sub. Clitocybe cyathiformis), de 
les pinedes de Castelldefels, i Meripilus gi-
ganteus (sub. Polyporus giganteus), del Prat 
de Llobregat. L’any següent, el 1930, el But-
lletí de la Institució Catalana d’Història Na-
tural, reprodueix una comunicació verbal 
del senyor Josep Cuatrecasas emesa per la 
troballa de Gyrophragmium delilei a les 
dunes de Castelldefels, el 25 de maig d’aquell 
mateix any, mentre herboritzava plantes en 
companyia del botànic Antoni de Bolòs 
(1889-1975).

Però el gran impulsor de la macromiceto-
logia a Catalunya i també, consegüentment, 
a les terres deltaiques, va ser el cèlebre botà-
nic Pius Font i Quer (1888-1964). Primer de 
tot, en recopilar, juntament amb el micòleg i 
metge cellerenc Joaquim Codina i Vinyes 
(1868-1934), la informació sobre macromi-
cets observats a Catalunya, publicada a la re-
vista Cavanillesia sota el títol «Introducció a 
l’estudi dels macromicets de Catalunya» 
(Codina i Font i Quer, 1931). Després, i com 
a director de l’Institut Botànic de Barcelona, 
en promoure l’anomenat Pla Quinquennal 
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Micològic a Catalunya, amb l’objectiu d’am-
pliar el catàleg de macromicets coneguts a 
Catalunya, que aleshores contenia només 
627 espècies de fongs. Amb aquest objectiu, 
en anys successius (1931-1935), es convida-
ven il·lustres micòlegs estrangers a explorar 
el territori català. Arthur A. Pearson, René 
Maire, Roger J. Heim, Georges Malençon i 
Rolf Singer van ser els més destacats.

Roger J. Heim (1900-1979) i Rolf Singer 
(1906-1994) van visitar el Delta, on hi van 
reconèixer diverses espècies fúngiques, algu-
nes de les quals es consideren actualment 
molt interessants o rares.

Heim va visitar el 2 de novembre de 1932 
el camp d’aviació del Prat de Llobregat i el 10 
del mateix mes va prospectar les dunes lito-
rals de Castelldefels. Del recorregut que va 
fer pel Prat, cal destacar la primera troballa 
de Marasmius epiphyllus var. plantaginis 
(sub. Androsaceus epiphyllus var. plantagi-
nae), sobre fulles de Plantago crassifolia, i del 
reconeixement de les dunes de Castelldefels, 
la recol·lecció de Gyrophragmium delilei, Bol-
bitius titubans (sub. Bolbitius vitellinus), In-
ocybe carpta i Inocybe cookei (Heim, 1934).

Singer també va visitar el Prat de Llobre-
gat durant els mesos de juliol, setembre i oc-
tubre de 1934, i anys més tard (Singer, 1947) 
va descriure els fongs Marasmius ventalloi 
Singer i Russula arenaria Singer, trobats so-
bre les dunes litorals d’aquest municipi, en-
tre les acícules acumulades en el sotabosc 
d’una pineda de pi pinyer (Pinus pinea). 
També va trobar a les dunes litorals del Prat 
Hypomyces chrysospermus sobre Suillus belli-
nii (sub. Ixocomus bellinii), Suillus granula-
tus, Uromyces scirpi sobre jonca marina (Bol-
boschoenus maritimus), Inocybe dulcamara i 
Rhizopogon roseolus (sub. Rhizopogon rubes-
cens), entre d’altres. Respecte a l’entitat taxo-
nòmica Russula arenaria Singer, tot i que 
l’autor la va defensar en treballs posteriors 
(Singer, 1982), ha estat assimilada per altres 
micòlegs a Russula torulosa Bres. (Myco-
bank). Singer encara va tornar a visitar les 
pinedes del Prat molt temps després, el 23 
d’octubre de 1979, i va descriure Limacella 

grisea (Singer, 1989), assimilada actualment 
a Limacella furnacea (Letell.) E. Gilbert.

Durant els anys quaranta, cinquanta i sei-
xanta del segle passat, fruit de la inestabilitat 
social generada als trenta, hi va haver poca 
producció micològica a Catalunya. Això no 
obstant, i pel que fa a la micoflora deltaica, 
s’han revisat d’aquest període els treballs de 
Taurino Mariano Losa i del seu fill, José Ma-
ría Losa-Quintana. Respecte als macromi-
cets, Losa-Quintana va centrar-se en l’estudi 
del gènere Inocybe, del qual va reconèixer 
fins a tretze espècies al Delta (Losa-Quinta-
na, 1960). A més, juntament amb Salvador 
Rivas-Martínez, va fer un estudi ecològic i 
sociològic de les comunitats vegetals de les 
dunes costaneres del Llobregat en relació 
amb la presència de macromicets (Rivas- 
Martínez i Losa-Quintana, 1969). D’aquestes 
dècades hi ha també una interessant aporta-
ció dels micòlegs francesos Georges Malen-
çon i Raymond Bertault (1971), que dins el 
marc d’unes prospeccions micològiques du-
tes a terme des de València fins al Montseny, 
van visitar les pinedes litorals de Castellde-
fels el dia 5 de novembre de 1969, on, entre 
nombrosos Inocybe i abundants Coprinus 
comatus, van tenir l’oportunitat de recollir 
Limacella furnacea, Lepiota rufovelutina, Oc-
tospora rubricosa i, a la vora del mar, nom-
brosos paràsits de plantes halòfiles. Final-
ment, i també d’aquestes dates, s’ha pogut 
examinar un estudi sobre ascomicots de Ma-
nuel Ibarz i Roqueta (Ibarz, 1955) i una llista 
d’espècies de fongs anotades pel mestre d’es-
cola pratenc Josep Colominas Fabró (Palma, 
1958).

La creació de la Societat Catalana de 
Micologia, l’any 1973, va coincidir amb una 
represa notable de l’activitat micològica a 
Catalunya i també a la nostra zona d’estudi. 
Amb una certa regularitat, membres d’aques-
ta societat i de les universitats catalanes van 
tornar a explorar les platges, les maresmes i 
les pinedes deltaiques.

Els primers resultats d’aquestes explora-
cions, generalment puntuals pel que fa a la 
nostra micoflora, es troben a Gràcia (1981), 
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Llistosella et al. (1982), Llistosella i Aguasca 
(1986), Pascual i Tabarés (1987), Tabarés i 
Pascual (1987), Sanclemente i Llimona (1987), 
Sierra (1987, 1989 i 1994), Martín (1988), 
Sanclemente (1989a, 1989b, 1991a i 1991b), 
Pascual i Àngel (1990), Robich et al. (1991a, 
1991b i 1994), Àngel i Mayoral (1992), Ma-
yo ral i Rocabruna (1992a i 1992b), Vila 
(1994) i Àngel (1995).

Les contribucions més extenses derivades 
d’aquesta recerca micològica es troben a la 
«Primera aportació al coneixement dels ma-
cromicets de la zona del Garraf» (1995), 
d’Anselm Mayoral i Francesc Àngel (figura 
1), i a la «Segona aportació al coneixement 
dels macromicets de la zona del Garraf» 
(1998), de Jordi Vila, Francesc Àngel, An-
selm Mayoral i Pilar Hoyo, que, tot i tenir tí-
tols que podrien fer pensar només en la zona 
muntanyenca del Garraf, aporten 408 refe-
rències corresponents a 165 espècies de ma-

cromicets observades al delta del Llobregat, 
moltes de les quals no havien estat citades 
prèviament a la nostra zona d’estudi.

Després d’aquestes dues importants 
aportacions, cal destacar també, en centrar- 
se poc o molt en la nostra zona d’estudi, els 
treballs de Rocabruna i Gràcia (1986), Vila i 
Rocabruna (1996), Muntañola-Cvetković et 
al. (1996), Vila et al. (1996), Pérez De-Gre-
gorio (1997), Vila et al. (1998 i 1999), Val-
verde Valera (2007), Valverde Martínez 
(2009a i 2009b), Vila i Llimona (2009), Val-
verde Martínez et al. (2012) i Vila i Caballero 
(2013).

Entre els fongs més rars i interessants del 
delta del Llobregat, es troba probablement la 
Volvariella dunensis (Vila, Àngel i Llimona) 
Justo i M. L. Castro, descrita per Vila, Àngel 
i Llimona l’any 1999 de les platges deltai-
ques del Remolar (Viladecans), fins ara 
l’única localitat coneguda a tot el món, com 

Figura 1. D’esquerra a dreta, el micòleg Francesc Àngel, els biòlegs Andrés Valverde i F. Xavier Santaeufe-
mia i el fotògraf J. Francisco Valverde davant de l’estany de la Magarola, l’hivern de 1996. Francesc Àngel i 
Alvira (1933-2000), a més de contribuir al coneixement de la micoflora deltaica, va ser tresorer de la Confe-
deració Europea de Micologia Mediterrània (CEMM) i vicesecretari de la Societat Catalana de Micologia 
(SCM). Fotografia: J. F. Valverde.
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a Volvariella nigrovolvacea Kosina var. 
dunensis, i recentment elevada a la categoria 
d’espècie pels micòlegs A. Justo i M. Luisa 
Castro (2010).

6.2. MATERIAL I MÈTODES

Per a elaborar el catàleg florístic de l’annex, 
s’ha fet fonamentalment un treball de cerca, 
anàlisi, selecció i recopilació de la informació 
micològica disponible a la bibliografia. En 
una primera fase d’aquesta tasca va resultar 
molt productiva la consulta del Banc de Da-
des de Biodiversitat de Catalunya, que ens va 
permetre obtenir ràpidament la primera llis-
ta d’espècies observades a les quatre quadrí-
cules UTM de 10 × 10 km que cobreixen la 
nostra zona d’estudi, a més d’una extensa re-
lació bibliogràfica, origen de les observacions 
esmentades.

Però immediatament es va veure la ne-
cessitat de depurar i ampliar aquesta llista 
inicial, en comprovar que hi havia algunes 
referències bibliogràfiques que no s’havien 
buidat a la base de dades i citacions que po-
drien quedar fora de l’àrea deltaica. Malaura-
dament, aquest segon problema es repeteix 
sovint, especialment en les citacions anti-
gues, que no fan servir la quadrícula de refe-
rència i utilitzen amb poca concreció els to-
pònims municipals. Dels pobles del Delta, 
l’únic que té tot el terme municipal dintre 
d’aquest territori, i per tant no planteja dub-
tes de localització, és el Prat de Llobregat, 
mentre que la resta de municipis, Barcelona, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobre-
gat i Viladecans tenen una part de muntanya 
i una altra de delta o marina.

La necessitat de resolució d’aquests dub-
tes, així com la de precisar al màxim l’hàbitat 
de les espècies, de conèixer la nomenclatura 
original i de diferenciar les primeres cita-
cions de les referències que es repeteixen a 
les obres de síntesi i bases corològiques, ens 
va obligar finalment a recollir i rellegir tota la 
bibliografia.

Per tal de poder avaluar la representació 
dels grups taxonòmics i la distribució per am-
bients, s’ha elaborat també una base de dades 
en la qual les espècies han estat assignades als 
hàbitats en què han estat observades, i els hà-
bitats afins s’han agrupat en ambients.

Els criteris nomenclaturals i taxonòmics 
que s’han seguit són els del web Mycobank: 
http://es.mycobank.org/, de la International 
Mycological Association, principalment, i els 
de l’Index Fungorum: http://www.indexfun 
gorum.org/, coordinat per les associacions 
Landcare Research-NZ, Royal Botanic Gar-
dens Kew i l’Institute of Microbiology. Al ca-
tàleg, apareixen en negreta els noms accep-
tats actualment, i entre parèntesis i sense 
negreta, els sinònims, quan els estudiosos de 
la flora micològica deltaica van citar l’espècie 
amb un nom diferent.

El contingut del catàleg es basa fonamen-
talment en les citacions obtingudes de les 
publicacions i dels informes tècnics i treballs 
lliurats al Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llo-
bregat. Excepcionalment, s’han inclòs algu-
nes espècies no anotades en cap d’aquests 
documents, com ara el cama-sec (Marasmius 
oreades) trobat als prats propers al centre 
d’informació de la Reserva Natural del Re-
molar-Filipines, o Sphaeropsis sapinea, asco-
micot reconegut com a plaga forestal a les 
pinedes properes a l’aeroport.

6.3. RESULTATS

6.3.1. Representació dels principals 
grups taxonòmics

La recopilació de les citacions bibliogràfiques 
referides a la zona d’estudi, juntament amb 
algunes observacions recents realitzades pels 
autors i altres estudiosos de la micoflora del-
taica, ha permès l’elaboració d’un catàleg de 
598 tàxons a nivell d’espècie, subespècie i va-
riant (10 oomicots, 20 mixomicots, 195 asco-
micots, 366 basidiomicots, 3 quitridiomicots 
i 4 zigomicots), com mostra la figura 2.
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6.3.2. Aproximació al poblament 
fúngic dels diversos ambients

6.3.2.1. Les platges i les primeres dunes

A l’ambient de platja i primeres dunes es tro-
ben, de mar a terra endins, la platja pròpia-
ment, desproveïda de vegetació, les comuni-
tats de jull de platja (Elymus fractus), les de 
borró (Ammophila arenaria) i les de crucia-
nel·la (Crucianella maritima), aquestes dar-
reres amb bufalaga (Thymelaea hirsuta) i 
timó de platja (Teucrium dunense) a la banda 
més interior, pròxima a la pineda. En aquests 
ambients, a causa de la inestabilitat, la salini-
tat i la manca d’humitat del terreny durant la 
major part de l’any, es fa molt difícil el 
desenvolupament dels micelis, i el nombre 
d’espècies de fongs que es desenvolupen és 
relativament baix, 61 en total (10,2 %), tot i 
que moltes són d’un gran interès, en ser ex-
clusives d’aquests hàbitats i haver desenvolu-
pat notables estratègies de supervivència. 
Entre aquestes espècies, destaquen alguns 
micromicets, com ara Coniothyrium senne-
nii (descrita del Delta per González Frago-
so), Phylla chora sporoboli, Puccinia laguri i 
Rhabdospora cakiles; macromicets, com Geo-
pora arenosa, Hydnocystis arenaria, Ino cy be 
arenicola, Ino cy be dunensis, Marasmiellus 

mesosporus i Volvariella dunensis, i les casso-
letes de platja Peziza ammophila i Peziza 
pseudoammophila.

Davant de la comunitat de jull de platja, a 
la zona de dunes embrionàries, i a les dunes 
interiors més degradades o enriquides per les 
restes orgàniques que aporten les onades, es 
desenvolupa la comunitat terofítica de cas-
call marí (Glaucium flavum). En la seva va-
riant més propera al mar, i en altres platges 
del litoral ibèric, aquesta comunitat sol pre-
sentar algun component fúngic, si més no 
Psathyrella ammophila, però a les nostres 
platges, els investigadors Rivas-Martínez i 
Losa-Quintana (1969) ja no van poder detec-
tar-ne cap representant. Això no obstant, en 
la seva ubicació més interior, i a Castellde-
fels, van poder recollir d’aquesta comunitat 
Albugo candida (sub. Cystopus candidus) so-
bre Cakile maritima, i un fong que no s’ha 
tornat a observar a les nostres platges, Mon-
tagnea candollei.

Tampoc no s’ha tornat a trobar Gyro-
phragmium delilei que va recollir, també a 
Castelldefels, Josep Cuatrecasas el 1930 i dos 
anys després Roger Heim. L’interès i la ra-
resa de les espècies d’animals, de plantes i de 
fongs que es fan en aquests hàbitats justifi-
quen la protecció d’alguns sectors del litoral 
deltaic, però a la freqüentació i els usos ina-

4; 0,67 %
3; 0,50 %

366; 61,20 % 195; 32,61 %

20; 3,34 %
10; 1,67 %

Cromistes

Mixomicots

Ascomicots

Basidiomicots

Quitridiomicots

Zigomicots

Figura 2. Repartició dels tàxons per grups taxonòmics principals. La primera xifra correspon al nombre de 
tàxons, i la segona, al percentatge. Font: Elaboració pròpia.
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dequats d’aquests espais, s’ha afegit darrera-
ment i d’una manera notable la regressió de 
la línia de costa, que amenaça seriosament 
els poblaments naturals d’aquests ambients.

6.3.2.2. Les pinedes

Al nostre litoral, els pins pinyers (Pinus 
pinea) i els pins blancs (Pinus halepensis) 
apareixen primerament als poblaments de 
crucianel·la i a la franja de brolla mediterrà-
nia immediata, ocupen el territori que po-
tencialment s’ha assignat a la màquia de cà-
dec (Juniperus oxycedrus) i semblen cobrir, 
terra endins, les primeres manifestacions de 
l’alzinar de terra baixa, on el sotabosc sembla 
una màquia per l’abundància del llentiscle 
(Pistacia lentiscus) i del fals aladern de fulla 
estreta (Phillyrea angustifolia) i la presència 
d’alguna alzina (Quercus ilex).

Més de la meitat de les espècies fúngiques 
que s’han citat al delta del Llobregat fructifi-
quen a la pineda litoral, fins a 330 (55,2 %). 
Però, de pineda, n’hi ha de dues menes: l’ar-
bustiva exterior, també dita prepineda o 
pineda pulviniforme, i la interior, de pins 
ben desenvolupats, o pineda, pròpiament.

A la prepineda, els pins no acaben de re-
cobrir totalment les comunitats psammòfiles 
i arbustives inferiors i d’aportar l’estabilitat i 
la protecció pròpies de l’ambient forestal  
de la pineda interior. Però sobre la sorra fixa-
da de les dunes interiors ja és perceptible la 
matèria orgànica acumulada, més o menys 
humificada, quan no es troba recoberta d’un 
delicat tapís de molses i líquens. En aquests 
ambients, on fan la florida diferents espècies 
d’orquídies, fructifiquen també diversos 
fongs, com ara els ascomicots Geopora areni-
cola, Helvella juniperi i Sepultariella patavi-
na, i els basidiomicots Agaricus devoniensis, 
Crucibulum laeve, Cyathus olla, Entoloma 
undatum, Entoloma undulatosporum, Ho-
henbuehelia geogenia, Inocybe dulcamara, 
Inocybe heimii, Leucoagaricus littoralis, 
Lyophyllum littoralis (figura 3), Marasmius 
ventalloi, Omphalina pyxidata, Panaeolus 

cinctulus, Rhizopogon roseolus o Tulostoma 
fimbriatum, entre d’altres.

A la pineda interior, i pel que fa al compo-
nent fúngic i vegetal, s’han de diferenciar les 
zones on els pins fan un dens recobriment de 
les clarianes. A les zones de molt recobri-
ment, com que normalment hi ha una capa 
grossa d’humus i pinassa al sòl, fructifiquen 
després de les pluges diverses espècies de bo-
lets sapròfits, com ara Agaricus langei, Cli-
tocybe metachroa, Clitocybe phaeophthalma, 
Gymnopilus arenophilus, Gymnopus brassico-
lens, Gymnopus dryophilus, Hygrocybe conica,  
Lepiota brunneoincarnata, Lepista sordida, 
Lycoperdon perlatum, Lyophyllum littoralis 
(figura 3), Marasmius wynneae, Mycena 
amicta, Ramaria abietina, etc. A les zones on 
s’acumulen serradures, o a la base dels troncs 
morts o debilitats, es fa la Tapinella panuoi-
des. A més alçada, sobre els mateixos troncs, 
pot fructificar el bolet de soca Pycnoporus 
cinnabarinus. Sobre branques i troncs cai-
guts fructifiquen Climacodon pulcherrimus, 
Galerina marginata, Gloeophyllum sepia-
rium, Hemimycena cephalotricha, Resupina-
tus striatulus, Trichaptum fuscoviolaceum i 
els mixomicots Lycogala epidendrum i Reti-
cularia lycoperdon, entre d’altres. Finalment, 
sobre les pinyes es fan Amphinema byssoides, 
Lentinellus micheneri i la Mycena seynesii.

De macromicets paràsits, sortosament, 
n’hi ha poques espècies. Les fructificacions 
de Fomitopsis pinicola són relativament fre-
qüents a les pinedes del Delta; més rares són 
les de Porodaedalea pini. Però cap d’aquestes 
dues espècies és un paràsit estricte, i només 
suposen una amenaça per als pins vells o de-
bilitats.

Les espècies micorizògenes, que establei-
xen simbiosi amb els pins i altres espècies ve-
getals, són, contràriament, molt més nom-
broses i freqüents. Hi destaquen Amanita 
gracilior, Amanita ovoidea, Chroogomphus 
rutilus, Cyanoboletus pulverulentus, Hebelo-
ma laterinum, Lactarius sanguifluus, Lima-
cella furnacea, Lycoperdon perlatum, Mor-
chella elata, Pisolithus arrhizus, Russula 
coerulea, Russula sanguinea, Russula torulo-
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sa, Suillus collinitus, Tricholoma psammopus 
i Tricholoma terreum, entre d’altres.

Pel que fa a les clarianes de les pinedes, 
se n’han diferenciat també dos tipus. Les que 
es fan a les àrees més elevades i seques dels 
sistemes dunars i les que s’obren al voltant 
de les depressions interdunars, més humi-
des. A les primeres acostumen a integrar-se 
espècies vegetals psammòfiles i també espè-
cies pròpies de les brolles, com ara el timó 
de platja (Teucrium dunense), la sempreviva 
(Helichysum stoechas) o l’herbafam (Planta-
go albicans), que donen un aspecte blanqui-
nós a l’agrupament vegetal i justifiquen el 
qualificatiu de «blanques» que hem donat a 
aquest tipus de clarianes. A les segones s’in-
tegren diverses espècies vegetals més prò-
pies dels prats humits i de les jonqueres, les 
quals donen una coloració més verdosa al 
poblament vegetal.

A les clarianes blanques, que aporten a les 
pinedes una gran biodiversitat, es poden tro-
bar moltes de les espècies observades a la 
prepineda, a les quals s’afegeixen, entre d’al-
tres, els ascomicots Geopora foliacea, Helve-
lla lacunosa, Morchella elata, Morchella escu-
lenta, Peziza boltonii i Peziza phyllogena, i els 
basidiomicots Arrhenia rickenii, Arrhenia 

spathulata, Clitocybe lituus, Cyathus olla, 
Galerina laevis, Leucoagaricus serenus, Mela-
noleuca melaleuca, Melanoleuca rasilis, Tu-
lostoma brumale i Tulostoma giovanellae.

Les clarianes verdes comencen a insinuar- 
se a la pineda com a herbassars i acaben per 
constituir-se en petites jonqueres a les de-
pressions interdunars més profundes, tot i 
que de vegades també s’embardissen per 
efecte de la ruderalització. En aquestes claria-
nes fructifiquen algunes espècies dels prats i 
dels herbassars més o menys nitrificats, com 
ara Agaricus xanthodermus, Clathrus ruber, 
Clitocybe rivulosa, Lepiota brunneoincarna-
ta, Lepiota lilacea o Lepista sordida. En algu-
nes clarianes amb jonc boval (Scirpus holos-
choenus) i jonc negre (Schoenus nigricans) de 
la pineda de Can Camins, s’han trobat també 
Chamaemyces fracidus, Gymnopus graveo-
lens i Marasmiellus trabutii.

6.3.2.3. Els matollars i els prats secs

Els matollars i els prats secs, amb només 35 
espècies (5,85 % del total), semblen, en canvi, 
ambients més pobres pel que fa als fongs. 
Això no obstant, s’ha de dir també que aquests 

Figura 3. Lyophyllum lit-
toralis, Can Camins (el Prat 
de Llobregat). Fotografia:  
J. F. Valverde, 15/11/2008.
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hàbitats estan poc representats al Delta i que 
una part de la seva biodiversitat fúngica s’ha 
atribuït en aquest recompte als ambients de 
prepineda i de clariana. Així, per exemple, 
s’han comptabilitzat exclusivament com a 
espècies de les pinedes Hemimycena conidio-
gena i Clitocybe cistophila, perquè s’han tro-
bat només sota estepes a la prepineda i a les 
clarianes de la pineda interior.

Dels prats secs, cal destacar Puccinia la-
guri, paràsita de les fulles de Lagurus ovatus, 
i dels matollars, Uromyces spartii-juncei, que 
parasita les branques i fulles de la ginesta 
(Spartium junceum). I de les clapes de la bro-
lla d’estepa borrera (Cistus salviifolius) amb 
l’herba de setge (Fumana thymifolia) de les 
Filipines, sobre el tapís de molses que reco-
breixen les sorres del substrat, a més de 
l’Omphalina pyxidata i diverses espècies dels 
gèneres Inocybe i Tulostoma, l’ascomicot 
Helvella semiobruta.

6.3.2.4. Les jonqueres i els herbassars 
i matollars halòfils

Les jonqueres i els matollars i herbassars ha-
lòfils, amb unes 24 espècies (4,1 %), són tam-

bé comunitats pobres quant a diversitat fún-
gica a causa de la salinitat, que és un factor 
molt selectiu per a moltes espècies. Això no 
obstant, s’ha de dir que algunes comunitats 
integrades en aquests ambients, com són els 
salicornars, els prats saliners de soses anuals i 
els matollars de salats, han estat poc estudia-
des, i que del seu estudi podrien resultar cita-
cions de noves espècies. Als prats de plantatge 
marí (Plantago crassifolia), més ben repre-
sentats al Delta que les altres comunitats ha-
lòfiles, es troba sovint Marasmius epiphyllus 
var. plantaginis sobre restes del plantatge, i al 
terra, Hygrocybe conicoides i, molt més rara-
ment, Marasmius ventalloi.

Pel que fa als micromicets, s’han recone-
gut en aquests ambients fins a quatre espè-
cies del gènere Uromyces, com Uromyces 
chenopodi, que parasita Suaeda vera, o 
Uromyces lineolatus, sobre diverses espècies 
del gènere Limonium, i tres espècies del gè-
nere Puccinia (Puccinia bupleuri, Puccinia 
mediterranea i Puccinia romagnoliana).

De les jonqueres que es fan en les depres-
sions interdunars, cal destacar Uredo raven-
nae, que parasita fulles vives de cesquera 
(Saccharum ravennae) i havia estat descrit 
del Delta com a Uredo fragosoana per Caba-

Figura 4. Marasmiellus 
trabutii, Can Camins (el Prat 
de Llobregat). Fotografia: J. 
F. Valverde, 06/10/2007.
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llero. Sobre tiges mortes de Juncus acutus, 
s’ha trobat Belonopsis junciseda. I sobre les 
restes del jonc negre (Schoenus nigricans), un 
bonic bolet de «pota blava», Marasmiellus 
trabutii (figura 4), observat només una vega-
da en una depressió a la pineda de Can Ca-
mins (el Prat de Llobregat).

6.3.2.5. Els boscos de ribera

En aquests tipus d’ambients s’inclouen les 
salzeredes i gatelledes, les alberedes i pollan-
credes, les omedes i els tamarigars. Totes 
aquestes comunitats han patit força les trans-
formacions del medi deltaic i actualment són 
una pobra representació, especialment als 
marges del Llobregat, d’allò que havien estat 
en un temps no gaire llunyà, de manera que 
es fa difícil parlar de boscos. D’aquests am-
bients, s’han reconegut fins a 39 espècies de 
fongs (6,52 % del total), la majoria sobre els 
troncs morts o debilitats dels arbres que ca-
racteritzen les comunitats.

Als poblaments d’àlbers, i especialment a 
les plantacions de pollancres que es fan a la 
plana deltaica de Gavà, es poden observar ha-
bitualment, sobre les soques debilitades o 
mortes, els bolets de soca Inonotus hispidus, 

Lenzites warnieri i Schizophyllum commune, 
a més de dues espècies que són encara busca-
des pels boletaires, el pollancró (Cyclocybe ae-
gerita) i l’orellana (Pleurotus ostreatus). Sobre 
el tronc caigut d’un pollancre, s’ha vist fructi-
ficar en anys successius una espècie rara a Ca-
talunya, Pluteus aurantiorugosus, d’un color 
ataronjat molt cridaner, i sobre un tronc dret, 
però mort, Volvariella bombycina. Sobre 
troncs i branques caigudes d’àlber, no són ra-
res les fructificacions en forma de cassoleta 
del basidiomicot Schizophyllum amplum, i els 
carpòfors de Pluteus romellii. A terra, en 
aquests mateixos poblaments, es poden ob-
servar sovint les fructificacions de Psathyrella 
melantina i amb menys freqüència les d’Hel-
vella leucopus i Stropharia aeruginosa.

A les omedes de les Filipines s’ha obser-
vat l’Entoloma saundersii, mentre que als po-
blaments de tamarius d’aquesta localitat i 
d’altres, el bolet de soca Inocutis tamaricis 
(figura 5).

6.3.2.6. Els canyissars, els canyars  
i els herbassars humits

Dels canyissars, els canyars i els herbassars 
humits, que són ambients poc estudiats, 

Figura 5. Inocutis tama-
ricis sobre un tronc de ta-
mariu (Tamarix canarien-
sis) a la maresma de les 
Filipines (Viladecans). Fo-
tografia: A. Valverde Mar-
tínez, 15/05/2006.
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s’han citat només 23 espècies fúngiques 
(4,35 % del total), la majoria micromicets pa-
ràsits com Puccinia magnusiana, Puccinia 
vincae o Uromyces lineolatus.

6.3.2.7. Els conreus i els ambients 
antròpics

El segon ambient on s’han citat més espècies 
de fongs són els terrenys agrícoles i les àrees 
antròpiques, amb 131 (21,91 % del total), 
gràcies, en bona part, als estudis realitzats 
per González Fragoso i els seus deixebles. La 
majoria són micromicets paràsits de plantes i 
arbres cultivats; com a exemples tenim Boe-
remia lycopersici, que parasita la tomaquera, 
Golovinomyces cichoracearum, que és paràsit 
de les estimades carxoferes deltaiques; Levei-
llula taurica, que pot créixer sobre tiges de 
pastanaga, o Polystigma rubrum, que parasi-
ta les fulles dels ametllers. A més, hi ha tam-

bé micromicets que parasiten plantes d’am-
bients ruderals, com és el cas d’Alternaria 
caudata i Cercospora bizzozeriana, paràsits 
de les crucíferes Sisymbrium officinale i Lepi-
dium draba, respectivament.

De macromicets, als herbassars més o 
menys ruderalitzats, als escocells, als erms i 
prop dels camins i altres àrees freqüentades, 
es troben sovint Agaricus bisporus, Agaricus 
bitorquis, Clathrus ruber, Coprinellus mica-
ceus, Coprinus comatus, Cyclocybe aegerita, 
Leucoagaricus leucothites, Psathyrella cando-
lleana, Volvopluteus gloiocephalus, etc.

Finalment, a les gespes ben regades de les 
rotondes i altres àrees enjardinades, fructifi-
ca sovint Bolbitius titubans, acompanyat de 
vegades d’una espècie introduïda fa uns anys, 
Conocybe deliquescens, que es va trobar per 
primera vegada al Delta en un prat humit de 
la marina de Gavà (Valverde Valera, 2007).
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ANNEX

Catàleg florístic dels fongs del delta  
del Llobregat

Regne CHROMISTA
Div. OOMYCOTA 
Cl. PERONOSPOREA 
O. Albuginales 
F. Albuginaceae 

Albugo candida (Pers.) Roussel  
(= Cystopus candidus (Pers.) Lév.) 
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O. Peronosporales 
F. Peronosporaceae 

Hyaloperonospora parasitica (Pers.) 
Constant. (= Peronospora parasitica 
(Pers.) Fr.)
Peronospora chlorae de Bary 
Peronospora coronopi Gäum. 
Peronospora diplotaxidis Gäum. 
Peronospora farinosa (Fr.) Fr. (= P. 
schachtii Fuckel) 
Peronospora sisymbrii-officinalis Gäum. 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Plasmopara viticola (Berk. et M. A. 
Curtis) Berl. et De Toni
Pseudoperonospora cubensis (Berk. et M. 
A. Curtis) Rostovzev (= Plasmopara 
cubensis (Berk. et M. A. Curtis) 
Humphrey)

Regne PROTOZOA 
Div. AMOEBOZOA 
Cl. MYXOGASTREA 
O. Liceida 
F. Tubiferaceae 

Lycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) 
Fr. 
Reticularia lycoperdon Bull. (= 
Enteridium lycoperdon (Bull.) M. L. Farr) 

O. Physarida 
F. Didymiaceae 

Didymium verrucisporum A. L.Welden 
Mucilago crustacea P. Micheli ex F. H. 
Wigg. 

F. Physaraceae 
Badhamia foliicola Lister 
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf. 
Craterium concinnum Rex 
Fuligo septica var. septica (L.) F. H. Wigg. 
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. 
Physarum compressum Alb. et Schwein. 
Physarum confertum T. Macbr. 
Physarum didermoides (Ach. ex Pers.) 
Rostaf. (= Diderma spumarioides (Fr. et 
Palmquist) Fr.) 
Physarum melleum (Berk. et Broome) 
Massee 

O. Stemonitida 
F. Stemonitidaceae

Diachea leucopoda (Bull.) Rostaf. 
Stemonitis fusca Roth 
Stemonitis splendens Rostaf. 

O. Trichiida 
F. Arcyriaceae 

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg 

F. Trichiaceae 
Trichia decipiens var. decipiens (Pers.)  
T. Macbr. 
Trichia varia (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. 

Cl. PROTOSTELEA 
O. Protostelida 
F. Ceratiomyxaceae 

Ceratiomyxa porioides (Alb. et Schwein.) 
J. Schröt. (= C. fruticulosa (O. F. Müll.)  
T. Macbr. var. porioides) 

Regne FUNGI
Div. ASCOMYCOTA 
Cl. DOTHIDEOMYCETES
O. Botryosphaeriales 
F. Botryosphaeriaceae 

Diplodia pinnarum Pass. (= 
Microdiplodia pinnarum (Pass.) Allesch.) 
Microdiplodia passeriniana (Thüm.) 
Allesch. 
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et B. 
Sutton (= Diplodia pinea (Desm.) J. J. 
Kickx.)

F. Phyllostictaceae 
Phyllosticta circumscissa Cooke 
Phyllosticta magnoliae Sacc.
Phyllosticta phillyreae Sacc. 
Phyllosticta ziziphi Thüm. 

O. Capnodiales
F. Cladosporiaceae

Cladosporium cucumerinum Ellis et 
Arthur 
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Nees 
Cladosporium herbarum (Pers.) Link 
(sub. Cladosporium herbaceum) 
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F. Mycosphaerellaceae
Cercospora beticola Sacc. 
Cercospora bizzozeriana Sacc. et Berl. 
Cercospora mercurialis Pass. 
Mycosphaerella cerasella Aderh.  
(= Cercospora circumscissa Sacc.) 
Mycosphaerella pyri (Auersw.) Boerema 
(= Septoria pyricola Desm.) 
Mycosphaerella tassiana (De Not.) 
Johanson (= Cladosporium graminum 
Corda) 
Passalora bupleuri (Pass.) U. Braun  
(= Cercospora bupleuri Pass.) 
Rhabdospora cakiles Syd. et P. Syd. 
Septoria bractearum Mont. 
Septoria ceratoniae Pass. 
Septoria clematidis-flammulae Roum. 
Septoria collinae Gonz. Frag. 
Septoria crassispora G. Winter 
Septoria lycopersici Speg. 
Septoria spartii Roberge ex Desm. 
Septoria vincae Desm. 
Septoria ziziphi Sacc. 

O. Dothideales
F. Dothideaceae 

Scirrhia rimosa (Alb. et Schwein.)  
Fuckel (= Hadrotrichum phragmitis 
Fuckel) 

O. Hysteriales
F. Hysteriaceae 

Hysterium acuminatum Fr. 

O. Patellariales 
F. Patellariaceae

Patellaria atrata (Hedw.) Fr. (= 
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabenh.) 

O. Pleosporales 
F. Coniothyriaceae 

Coniothyrium sennenii Gonz. Frag. 

F. Didymellaceae
Ascochyta graminicola Sacc. 
Boeremia lycopersici (Cooke) Aveskamp, 
Gruyter et Verkley (= Phoma lycopersici 
Cooke) 

Didymella pisi Chilvers, J. D. Rogers et 
Peever (= Ascochyta pisi Lib.)
Didymella pomorum (Thüm.) Qian Chen 
et L. Cai (= Phoma pomorum Thüm.) 
Stagonosporopsis cucurbitacearum (Fr.) 
Aveskamp, Gruyter et Verkley. (= 
Mycosphaerella melonis (Pass.) W. F. 
Chiu et J. C. Walker) 

F. Leptosphaeriaceae
Leptosphaeria magnusiana Berl. et Sacc. 
Leptosphaeria pachytheca Har. et Briard 

F. Lophiostomataceae
Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. et 
De Not. 

F. Phaeosphaeriaceae
Eudarluca caricis (Fr.) O. E. Erikss. (= 
Darluca filum (Biv.) Castagne) 
Phaeoseptoria caricicola (Sacc.) R. 
Sprague (= Septoria caricicola Sacc.) 
Phaeosphaeria caricis (J. Schröt.) 
Leuchtm. (= Leptosphaeria cariciphila 
Oudem.) 
Stagonospora koshkelovae Andrian. (= S. 
calystegiae Koshk.) 

F. Pleosporaceae 
Alternaria alternata (Fr.) Keissler 
Alternaria caudata (Cooke et Ellis) E. G. 
Simmons (= Macrosporium caudatum 
Cooke et Ellis) 
Alternaria solani Sorauer 
Alternaria uredinis (Ellis et Barthol.) E. 
G. Simmons (= Macrosporium uredinis 
Ellis et Barthol.)
Epicoccum nigrum Link (= Phoma 
epicoccina Punith., M. C. Tulloch et C. M. 
Leach) 
Pleospora oligomera Sacc. et Speg.
Stemphylium sarciniforme (Cavara) 
Wiltshire 
Stemphylium versicarium (Wallr.) E. G. 
Simmons (= Macrosporium commune 
Rabenh., P. asparagi Rabenh.) 
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O. Venturiales 
F. Venturiaceae

Venturia geranii (Fr.) G. Winter  
(= Coleroa geranii (Fr.) Traverso) 
Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter 
Venturia pyrina Aderh. (= Fusicladium 
virescens Bon) 
Venturia radiosa (Lib.) Ferd. et C. A. Jørg. 
(= Fusicladium radiosum (Lib.) Lind) 

Cl. EUROTIOMYCETES
O. Chaetothyriales 
F. Herpotrichiellaceae

Phialophora cinerescens (Wollenw.) J. F. 
H. Beyma 

O. Eurotiales 
F. Trichocomaceae

Penicillium expansum Link (= P. 
crustaceum Link)
Talaromyces trachyspermus (Shear) 
Stolk et Samson 

O. Onygenales
F. Arthrodermataceae

Ctenomyces vellereus (Sacc. et Speg.)  
P. M. Kirk (= Myceliophthora vellerea 
(Sacc. et Speg.) van Oorschot) 

Cl. LABOULBENIOMYCETES 
O. Laboulbeniales 
F. Ceratomycetaceae 

Helodiomyces elegans F. Picard 

F. Laboulbeniaceae 
Chitonomyces italicus Speg. 
Chitonomyces paradoxus (Peyr.) Thaxt. 
Chitonomyces spinosus Thaxt. 
Cryptandromyces euplecti Santam. 
Cucujomyces rotundatus T. Majewski 
Dioicomyces anthici Thaxt. 
Dioicomyces italicus Speg. 
Eucantharomyces spinosus Thaxt. 
Hydraeomyces halipli (Thaxt.) Thaxt. 
Laboulbenia acupalpi Speg. 
Laboulbenia anoplogenii Thaxt. 
Laboulbenia benjaminii Balazuc 
Laboulbenia bradycelli Balazuc 

Laboulbenia coneglanensis Speg. 
Laboulbenia cristata Thaxt. 
Laboulbenia flagellata Peyr. 
Laboulbenia giardi Cépède et F. Picard 
Laboulbenia inflata Thaxt. 
Laboulbenia melanaria Thaxt. 
Laboulbenia polyphaga Thaxt. 
Laboulbenia proliferans Thaxt. 
Laboulbenia rougetii Mont. et C.P. Robin 
Laboulbenia vulgaris Peyr. 
Rhachomyces philonthinus Thaxt. 

Cl. LEOTIOMYCETES 
O. Erysiphales 
F. Erysiphaceae 

Blumeria graminis (DC.) Speer  
(= Erysiphe graminis DC.) 
Erysiphe alphitoides (Griffon et Maubl.) 
U. Braun et S. Takam. (= Microsphaera 
alphitoides Griffon et Maubl.) 
Erysiphe necator Schwein. (= Oidium 
tuckeri Berk.)
Erysiphe polygoni DC. 
Golovinomyces cichoracearum (DC.)  
V. P. Heluta (= Erysiphe cichoracearum 
DC.) 
Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud  
(= Erysiphe taurica Lév., Oidiopsis taurica 
(Lév.) E. S. Salmon)
Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.  
(= P. corylea (Pers.) P. Karst.)
Podosphaera fuliginea (Schltdl.)  
U. Braun et S. Takam. (= Oidium 
erysiphoides Fr.)
Podosphaera macularis (Wallr.)  
U. Braun et S. Takam. (= Sphaerotheca 
humuli (DC.) Burrill, S. macularis 
(Wallr.) Lind 
Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary 
(= Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév.)
Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary 

O. Helotiales 
F. Dermateaceae

Belonopsis junciseda (P. Karst.) Le Gal et 
F. Mangenot (= Mollisia junciseda  
P. Karst.)
Diplocarpon earlianum (Ellis et Everh.) 
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F. A. Wolf (= Marssonia potentillae 
(Desm.) J. C. Fisch.) 
Diplocarpon rosae F. A. Wolf  
(= Actinonema rosae (Lib.) Fr.) 
Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc.  
(= P. trifolii (Biv.) Fuckel f. medicaginis 
(Lib.) Rehm) 

F. Sclerotiniaceae
Amerosporium atrum (Fuckel) Höhn.  
(= Chaetomella atra Fuck.) 
Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
Sclerotinia minor Jagger 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

O. Incertae sedis
F. Incertae sedis

Coleophoma crateriformis (Durieu et 
Mont.) Höhn. (= Septoria crateriformis 
(Durieu et Mont.))

O. Rhytismatales
F. Rhytismataceae

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. 

Cl. ORBILIOMYCETES 
O. Orbiliales 
F. Orbiliaceae

Arthrobotrys oligosporus Fresen. var. 
oligosporus
Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral et 
G. Marson (= Orbilia inflatula (P. Karst.) 
P. Karst.) 

Cl. PEZIZOMYCETES 
O. Pezizales 
F. Ascobolaceae

Ascobolus furfuraceus Pers. (= A. 
stercorarius (Bull.) J. Schröt.)

F. Helvellaceae 
Helvella atra J. König 
Helvella crispa (Scop.) Fr. 
Helvella fusca Gillet 
Helvella juniperi M. Filippa et Baiano  
(= H. sulcata Afzel.)
Helvella lacunosa Afzel. 
Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. 

Helvella leucopus Pers. 
Helvella semiobruta Donadini et Berthet 
Helvella solitaria P. Karst. 
Helvella spadicea Schaeff. 

F. Morchellaceae
Morchella elata Fr. (= M. conica Pers.)
Morchella esculenta (L.) Pers.  
(= Morchella conica Pers.)

F. Pezizaceae 
Iodophanus carneus (Pers.) Korf 
Pachyella celtica (Boud.) Häffner  
(= Peziza celtica (Boud.) M. M. Moser)
Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister 
Peziza ammophila Durieu et Lév. 
Peziza arenaria Osbeck (= Plicaria 
arenaria Boud.) 
Peziza boltonii Quél. 
Peziza cerea Sowerby 
Peziza petersii Berk. et M. A. Curtis 
Peziza phyllogena Cooke (= P. 
badioconfusa Korf, Galactinia olivacea 
Boud.)
Peziza plebeia (Le Gal) Nannf. 
Peziza pseudoammophila Bon et 
Donadini 
Peziza queletii Medardi, Lantieri et 
Cacialli
Peziza repanda Pers. 
Peziza succosella (Le Gal et Romagn.)  
M. M. Moser ex Aviz.-Hersh. et Nemlich
Peziza varia (Hedw.) Alb. et Schwein. 
Peziza vesiculosa Bull. (= Galactinia 
vesiculosa (Bull. ex Fr.) Le Gal.) 
Peziza violacea Pers. 
Plicaria atrospora (Fuckel) Boud.  
(= Peziza atrospora Fuckel)
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. 
(= S. eximia (Durieu et Lév.) Maire) 

F. Pyronemataceae 
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 
Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud. 
Anthracobia melaloma (Alb. et Schwein.) 
Arnould 
Cheilymenia aurea Boud. 
Cheilymenia granulata (Bull.) J. Moravec 
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(= Coprobia granulata (Bull.) Boud.) 
Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud. 
Cheilymenia theleboloides (Alb. et 
Schwein.) Boud. 
Geopora arenicola (Lév.) Kers  
(= Sepultaria arenicola (Lév.) Mass.) 
Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad  
(= Sepultaria arenosa (Fuckel) Boud.) 
Geopora clausa (Tul. et C. Tul.) Ceruti
Geopora foliacea (Schaeff.) S. Ahmad  
(= Sepultaria foliacea (Schaeff.) Boud.) 
Geopyxis carbonaria (Alb. et Schwein.) 
Sacc. 
Octospora araneosa (Bull.) Z. S. Bi, G. Y. 
Zheng et T. H. Li 
Octospora axillaris (Nees) M. M. Moser 
Octospora musci-muralis Graddon (= O. 
neglecta Dennis et Itzerott) 
Octospora rubricosa (Fr.) M. M. Moser 
Pustularia anemone (Quél.) Boud. 
Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc. 
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel 
Sepultariella patavina (Cooke et Sacc.) 
Van Vooren, U. Lindem. et Healy 
(=Leucoscypha patavina (Cooke et Sacc.) 
Svrček)
Smardaea ovalispora (Grélet) Van 
Vooren (= Greletia ovalispora (Grélet) 
Donadini) 
Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud. 

F. Tuberaceae
Reddellomyces donkii (Malençon) 
Trappe, Castellano et Malajczuk (= 
Labyrinthomyces donkii Malençon) 
Tuber borchii Vittad. 

Cl. SORDARIOMYCETES 
O. Diaporthales 
F. Diaporthaceae 

Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex 
Fuckel (= D. ceuthosporoides (Berk.) 
Sacc.)
Phomopsis lentisci (Pass.) Sousa da 
Câmara (= Phyllosticta lentisci (Pass.) 
Allesch.
Phomopsis vexans (Sacc. et P. Syd.) 
Harter (= Phyllosticta hortorum Speg.) 

F. Gnomoniaceae 
Diplodina catalaunica Caball. 

F. Togniniaceae 
Phaeoacremonium parasiticum (Ajello, 
Georg et C. J. K. Wang) W. Gams, Crous 
et M. J. Wingf. (= Phialophora parasitica 
Ajello, Georg et C. J. K. Wang) 

O. Hypocreales 
F. Hypocreaceae

Hypomyces chrysospermus Tul. et C. Tul. 
Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. et C. Tul. 

F. Nectriaceae
Fusarium uredinicola Jul. Müll. 
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Neonectria ditissima (Tul. et C. Tul.) 
Samuels et Rossman  
(= Nectria ditissima Tul. et C. Tul.) 

F. Incertae sedis
Stilbella fimetaria (Pers.) Lindau 

O. Melanosporales 
F. Ceratostomataceae

Melanospora simplex (Corda)  
D. Hawksw. (= Gonatobotrys simplex 
Corda)

O. Phyllachorales 
F. Phyllachoraceae 

Phyllachora cynodontis Niessl. 
Phyllachora fallax Sacc. (= P. fragosoana 
Maire)
Phyllachora graminis (Pers.) Fuckel 
Phyllachora scirpi Feltgen 
Phyllachora sporoboli Pat. 
Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg. 
Polystigma rubrum (Pers.) DC. (= 
Guignardia circumscissa (Sacc.) Traverso, 
Polystigmina rubra (Pers.) Sacc.) 

O. Sordariales 
F. Cephalothecaceae 

Phialemonium obovatum W. Gams et 
McGinnis 
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O. Xylariales 
F. Amphisphaeriaceae

Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert 
(= Pestalotia funerea Desm.) 

F. Diatrypaceae 
Leptosphaeria maculans (Fuckel) Ces. et 
De Not. (= Phoma oleracea Sacc.) 

F. Hyponectriaceae 
Physalospora euphorbiae (Plowr. et  
W. Phillips) Sacc. 

F. Xylariaceae 
Rosellinia necatrix Berl. ex Prill. 

O. Incertae sedis 
F. Apiosporaceae 

Arthrinium arundinis (Corda) Dyko et  
B. Sutton (= Coniosporium arundinis 
(Corda) Sacc.)
Arthrinium phaeospermum (Corda)  
M. B. Ellis (= Papularia sphaerosperma 
(Pers.) Höhn. 

F. Glomerellaceae 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. et Sacc. 

Cl. TAPHRINOMYCETES
O. Taphrinales 
F. Taphrinaceae 

Taphrina deformans (Berk.) Tul. 
Taphrina pruni (Fuckel) Tul. (= Exoascus 
pruni (Tul.) Fuckel) 

Cl. INCERTAE SEDIS 
O. Incertae Sedis 
F. Incertae sedis 

Cryptocoryneum condensatum (Vallr.)  
E. W. Mason et S. Hughes ex S. Hughes 
Metadiplodia aurantii (Catt. et Garov.) 
Zambett. (= Diplodia aurantii Catt. et 
Garov.) 
Scopulariopsis asperula (Sacc.) S. Hughes 
(= Torula asperula Sacc.) 
Tetracoccosporium paxianum Szabó 

Div. BASIDIOMYCOTA 
Cl. AGARICOMYCETES 
O. Agaricales 
F. Agaricaceae 

Agaricus aridicola Geml, Geiser et Royse 
(= Gyrophragmium delilei Mont.,  
G. dunalii (Fr.) Zeller) 
Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach 
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. 
Agaricus brunneolus (J. E. Lange) Pilát 
Agaricus campestris L.
Agaricus devoniensis P. D. Orton (= A. 
arenicola (Wakef. et A. Pearson) Pilát) 
Agaricus gennadii (Chatin et Boud.) P. D. 
Orton 
Agaricus impudicus (Rea) Pilát (= A. 
koelerionensis (Bon) Bon)
Agaricus langei (F. H. Möller) F. H. Möller 
Agaricus menieri Bon (= A. 
xanthodermus Genev. subsp. ammophilus 
(Menier) J. M. Losa) 
Agaricus moelleri Wasser (= A. 
praeclaresquamosus A. E. Freeman) 
Agaricus sylvaticus Schaeff. 
Agaricus xanthodermus Genev. 
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. (= B. 
stevenii (Libosch.) Fr.) 
Bovista plumbea Pers. 
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk 
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) 
Vellinga (= Lepiota rhacodes (Vittad.) 
Quél.) 
Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. 
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 
Cyathus olla (Batsch) Pers. 
Cyathus striatus (Huds.) Willd. (= C. 
hirsutus sensu auct., non (Schaeff.) Sacc.) 
Echinoderma carinii (Bres.) Bon
Echinoderma jacobi (Vellinga et 
Knudsen) Gminder (= Lepiota langei 
Knudsen)
Lepiota brunneoincarnata Chodat et  
C. Martín 
Lepiota brunneolilacea Bon et Boiffard 
Lepiota castanea Quél. 
Lepiota griseovirens Maire 
Lepiota latispora (Kühn. ex Wass.)  
M. Bon 
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Lepiota lilacea Bres. 
Lepiota ochraceodisca Bon 
Lepiota parvannulata (Lasch) Gillet 
Lepiota pseudofelina J. E. Lange 
Lepiota rhodorrhiza (Romagn. et Locq.) 
P. D. Orton 
Lepiota rufovelutina Velen. 
Lepiota subincarnata J. E. Lange (= L. 
josserandii Bon et Boiffard) 
Lepiota subvolvata Malençon et Bertault 
(= Sericeomyces subvolvatus (Malençon et 
Bertault) Contu f. pictus (Malençon  
et Bertault) 
Leucoagaricus cinerascens (Quél.) Bon et 
Boiffard 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 
(= Lepiota naucina (Fr.) P. Kumm.) 
Leucoagaricus littoralis (Menier) Bon et 
Boiffard 
Leucoagaricus menieri (Sacc.) Singer  
(= Lepiota menieri Sacc.) 
Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon et 
Boiffard (= Sericeomyces serenus (Fr.) 
Heinem.)
Lycoperdon echinatum Pers.
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. 
(= Calvatia excipuliformis (Scop.) 
Perdeck)
Lycoperdon perlatum Pers. 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer  
(= Lepiota procera (Scop.) Gray) 
Montagnea candollei (Fr.) Fr.  
(= Montagnites candollei Fr.) 
Tulostoma brumale Pers. (= T. 
mammosum (P. Micheli) Fr.) 
Tulostoma fimbriatum Fr. 
Tulostoma giovanellae Bres. 
Tulostoma kotlabae Pouzar 
Tulostoma macrocephalum Long 
Tulostoma moravecii Pouzar 

F. Amanitaceae 
Amanita gracilior Bas et Honrubia 
Amanita ovoidea (Bull.) Link
Limacella furnacea (Letell.) E.-J. Gilbert 
(= L. grisea Singer, L. subfurnacea (Letell.) 
Maire) 
Limacella illinita (Fr.) Maire 

F. Bolbitiaceae 
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. (= Bolvitius 
vitellinus (Pers.) Fr.) 
Conocybe apala (Fr.) Arnolds  
(= Conocybe lactea (J. E. Lange) Métrod) 
Conocybe deliquescens Hauskn. et Krisai 
(= Galeropsis lateritia (Watling)  
G. Moreno, Heykoop et Illana)
Conocybe subovalis Kühner ex Watling 

F. Clavariaceae 
Clavaria argillacea Pers. 

F. Cortinariaceae 
Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. 
Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray

F. Entolomataceae 
Entoloma catalaunicum (Singer) 
Noordel. (= Rhodophyllus catalaunicus 
(Singer) Romagn.) 
Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach  
(= Rhodophyllus hebes Romagn.) 
Entoloma mammosum (L.) Hesler  
(= Rhodophyllus mammosus (L.) Quél.) 
Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel.  
(= Entoloma icterinum (Fr.) M. M. Moser, 
Nolanea icterina (Fr.) P. Kumm.) 
Entoloma rhodocylix (Lasch) M. M. 
Moser (= Rhodophyllus rhodocylix (Lasch) 
Quél.) 
Entoloma sanvitalense Noordel. et 
Hauskn. 
Entoloma saundersii (Fr.) Sacc. 
Entoloma undatum (Gillet) M. M. Moser 
Entoloma undulatosporum Arnolds et 
Noordel. 

F. Hydnangiaceae 
Laccaria bisporigera Contu et Ballero 
Laccaria laccata (Scop.) Cooke 

F. Hygrophoraceae 
Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon  
(= Hygrophorus pratensis (Fr.) Fr.) 
Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. 
(= Hygrophorus coccineus (Schaeff.) Fr.) 
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.  
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(= Hygrophorus conicus (Schaeff.) Fr.)
Hygrocybe conicoides (P. D. Orton) P. D. 
Orton et Watling 
Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner  
(= Hygrophorus nigrescens Quél.)

F. Hymenogastraceae
Galerina graminea (Velen.) Kühner  
(= G. laevis Singer) 
Galerina marginata (Batsch) Kühner 
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. 
Hebeloma dunense L. Corb. et R. Heim
Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh.  
(= H. edurum Métrod ex Bon) 
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet 

F. Inocybaceae 
Inocybe agardhii (S. Lundell) P. D. Orton 
(= I. delecta P. Karst. subsp. arenicola  
J. M. Losa) 
Inocybe ammophila G. F. Atk. (= I. 
serotina subsp. ammophila (G. F. Atk.)  
J. M. Losa) 
Inocybe arenicola (R. Heim) Bon (= I. 
fastigiata (Schaeff.) Quél. subsp. arenicola 
(R. Heim) J. M. Losa) 
Inocybe brunnea Quél. 
Inocybe carpta (Scop.) P. Kumm. 
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél. 
Inocybe cookei Bres. 
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. 
Inocybe dunensis P. D. Orton (= I. 
decipiens Bres., I. maritima sensu Heim) 
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. 
Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) 
Gillet 
Inocybe heimii Bon (= I. caesariata sensu 
Heim)
Inocybe jurana (Pat.) Sacc. (= I. 
adaequata (Britz.) Sacc.) 
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. 
Inocybe leucoblema Kühner 
Inocybe maculata Boud. 
Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund et 
D. E. Stuntz (= I. tenuicystidiata E. Horak 
et Stangl)
Inocybe phaeodisca Kühner (= I. descissa 
Fr.) 

Inocybe pruinosa R. Heim (= I. lacera 
(Fr.) P. Kumm. subsp. halophila (R. 
Heim) J. M. Losa) 
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm (= I. 
fastigiata (Schaeff.) Quél.) 
Inocybe serotina Peck 
Inocybe subnudipes Kühner 
Inocybe terrigena (Fr.) Kuyper 

F. Lyophyllaceae 
Lyophyllum littoralis (Ballero et Contu) 
Contu 

F. Marasmiaceae 
Campanella caesia Romagn. 
Marasmiellus mesosporus Sing. (= M. 
dunensis Robich, G. Moreno et Pöder, 
Marasmius littoralis Quél. et Le Bret. 
subsp. agropyri J. M. Losa, Micromphale 
dunensis Robich, G. Moreno et Pöder) 
Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer 
Marasmiellus trabutii (Maire) Singer 
Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer 
Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. var. 
plantaginis (R. Heim) P.-A. Moreau et 
Macau (= Androsaceus epiphyllus (Pers.) 
Pat. var. plantaginis R. Heim) 
Marasmius epodius Bres. (= M. anomalus 
Lasch ex Rabenh.)
Marasmius oreades (Bolton) Fr. 
Marasmius ventalloi Singer 
Marasmius wynneae Berk. et Broome  
(= Marasmius carpathicus Kalchbr., 
Marasmius wynnei Berk. et Broome) 

F. Mycenaceae 
Hemimycena candida (Bres.) Singer
Hemimycena cephalotricha (Joss. ex 
Redhead) Singer 
Hemimycena conidiogena Vila, P.-A. 
Moreau et Pérez De-Greg.
Hemimycena gracilis (Quél.) Singer  
(= Mycena gracilis (Quél.) Kühner) 
Hemimycena lactea (Pers.) Singer  
(= Mycena lactea (Pers.) P. Kumm.)
Mycena amicta (Fr.) Quél. 
Mycena capillaripes Peck 
Mycena leptocephala (Pers.) Gillet 
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Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 
Mycena rosea Gramberg 
Mycena seynii Quél. (= Mycena seynesii 
Quél.) 
Mycena tenerrima (Berk.) Quél.  
(= Mycena adscendens Maas Geest.)

F. Omphalotaceae 
Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín et 
Noordel. 
Gymnopus brassicolens (Romagn.) 
Antonín et Noordel. (= Micromphale 
brassicolens (Romagn.) Orton)
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill  
(= Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.) 
Gymnopus impudicus (Fr.) Antonín, 
Halling et Noordel. (= Gymnopus 
graveolens (G. Poirault ex Boud.) Antonín 
et Noordel.)
Gymnopus putillus (Fr.) Antonín, Halling 
et Noordel. (= Collybia putilla (Fr.) 
Singer, Marasmius putillus (Fr.) Fr.) 
Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) 
Lennox (= Collybia butyracea (Bull.)  
P. Kumm.) 
Rhodocollybia maculata (Alb. et 
Schwein.) Singer (= Collybia 
maculata (Alb. et Schwein.) P. Kumm.) 

F. Physalacriaceae 
Strobilurus conigenus (Pers.) Gulden  
(= Collybia conigena (Pers.) P. Kumm.) 

F. Pleurotaceae 
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) 
Schulzer (= Geopetalum geogenium (DC.) 
Kühn. et Romagn., H. geogenia (DC.) 
Singer) 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

F. Pluteaceae 
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. 
Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. 
Pluteus satur Kühner et Romagn. 
Volvariella bombycina (Schaeff.)  
Singer 
Volvariella dunensis (Vila, Àngel  
et Llimona) Justo et M. L. Castro  

(= Volvariella nigrovolvacea Kosina var. 
dunensis Vila, Àngel et Llimona) 
Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer 
Volvariella taylorii (Berk. et Broome) 
Singer (= Volvariella pusilla (Pers.)  
Singer var. taylorii (Berk. et Broome) 
Boekhout) 
Volvariella volvacea (Bull.) Singer 
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) 
Vizzini, Contu et Justo (= Volvariella 
gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle; 
Volvariella speciosa f. gloiocephala (DC.) 
Courtec.) 

F. Psathyrellaceae 
Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. 
Lange (= Coprinus disseminatus (Pers.) 
Gray) 
Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, 
Hopple et Jacq. Johnson 
Coprinellus heptemerus (M. Lange et A. 
H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson 
(= Coprinus heptemerus M. Lange et A. H. 
Sm.) 
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, 
Hopple et Jacq. Johnson (= Coprinus 
micaceus (Bull.) Fr.) 
Coprinellus pallidissimus (Romagn.)  
P. Roux, Guy Garcia et S. Roux 
Coprinellus xanthothrix (Romagn.) 
Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson
Coprinopsis atramentaria (Bull.) 
Redhead, Vilgalys et Moncalvo  
(= Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.) 
Coprinopsis friesii (Quél.) P. Karst.  
(= Coprinus friesii Quél.) 
Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, 
Vilgalys et Moncalvo (= Coprinus lagopus 
(Fr.) Fr.) 
Coprinopsis marcesbilis (Britzelm.) 
Örstadius et E. Larss. (= Psathyrella 
marcescibilis (Britzelm.) Singer) 
Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius 
et E. Larss. (= Psathyrella melanthina (Fr.) 
Kits van Wav.)
Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, 
Vilgalys et Moncalvo (= Coprinus niveus 
(Pers.) Fr.) 
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Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, 
Vilgalys et Moncalvo (= Coprinus 
picaceus (Bull.) Gray) 
Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, 
Vilgalys et Moncalvo (= Coprinus 
radiatus (Bolton) Gray) 
Homophron spadiceum (P. Kumm.) 
Örstadius et E. Larss. (= Psathyrella 
spadicea (P.Kumm.) Singer,  
P. sarcocephala (Fr.) Singer)
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.  
(= Psathyrella lacrymabunda (Bull.) 
Moser, P. velutina (Pers.) Singer) 
Parasola conopilus (Fr.) Örstadius et  
E. Larss. (= Psathyrella conopitus (Fr.)  
A. Pearson et Dennis)
Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, 
Vilgalys et Hopple (= Coprinus plicatilis 
(Curtis) Fr.) 
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) 
P. D. Orton
Psathyrella atomata (Fr.) Quél.
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. 
Orton (= P. hydrophila (Bull.) Maire)
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) 
Maire

F. Schizophyllaceae 
Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone 
(= Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire) 
Schizophyllum commune Fr. 

F. Strophariaceae 
Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et 
Angelini (= Agrocybe cylindracea (DC.) 
Maire, Agrocybe aegerita (V. Brig.) 
Singer)
Gymnopilus arenophilus A. Ortega et 
Esteve-Rav. 
Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton 
(= Gymnopilus spectabilis sensu A. H. 
Smith, auct.) 
Gymnopilus sapineus (Fr.) Murrill 
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 
Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.  
(= Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.) 

Protostropharia semiglobata (Batsch) 
Readhead, Mongalvo et Vilgalys  
(= Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.) 
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. 
Stropholoma aurantiacum (Cooke) 
Ryman (= Stropharia aurantiaca (Cooke) 
M. Imai)

F. Tricholomataceae 
Arrhenia obscurata (D. A. Reid) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys 
(= Omphalina obscurata Kühner ex M. 
Lange) 
Arrhenia rickenii (Hora) Watling  
(= Phaeotellus rickenii Sing. ex Hora) Bon 
Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo et Vilgalys (= Omphalia rustica 
(Fr.) Quél.) 
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead 
Callistosporium luteo-olivaceum (Berk. 
et M. A. Curtis) Singer 
Callistosporium olivascens (Boud.) Bon 
Clitocybe cistophila Bon et Contu 
Clitocybe ditopa (Fr.) Gillet 
Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. 
Clitocybe lituus (Fr.) Métrod 
Clitocybe mediterranea (Vizzini, Contu et 
Musumeci) E. Ludw. (= Infundibulicybe 
mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci)
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. (= 
C. dicolor sensu auct., non (Pers.) Murrill, 
C. mortuosa (Fr.) Gillet) 
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. 
(= Clitocybe cerussata (Fr.) P. Kumm., 
Clitocybe pithyophila (Fr.) Gillet) 
Clitocybe radicellata Godey 
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.  
(= C. dealbata (Sowerby) P. Kumm.) 
Clitopilus giovanellae (Bres.) Joss.  
(= Omphalia giovanellae Bres.) 
Hygrophorocybe nivea (Velen.) Vizzini et 
Contu (= Clitocybe nivea Velen.)
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. (= L. gilva 
(Pers.) Roze) 
Lepista nuda (Bull.) Cooke  
(= Rhodopaxillus nudus (Bull.: Fr.) Maire) 
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Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. 
Lepista sordida (Schumach.) Singer 
Leucocybe candicans (Pers.) Vizzini,  
P. Alvarado, G. Moreno et Consiglio  
(= Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm.)
Melanoleuca graminicola (Velen.) 
Kühner et Maire 
Melanoleuca grammopodia Bull. 
(Murrill) var. obscura Bon 
Melanoleuca kuehneri Bon 
Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill 
Melanoleuca phaeopodia (Bull.) Murrill 
(= Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill 
var. phaeopodia (Bull) Maire)
Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner et 
Maire 
Melanoleuca rasilis (Fr.) Singer 
Omphalina pyxidata (Bull.) Quél. 
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 
(= Clitocybe cyathiformis (Bull.) P. Kumm.) 
Resupinatus striatulus (Pers.) Murrill 
Tricholoma albobrunneum (Pers.)  
P. Kumm. 
Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. 
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. 

F. Tubariaceae 
Tubaria dispersa (Pers.) Singer  
(= T. autochthona (Berk. et Broome) 
Sacc.)
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet 
 (= Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon) 

F. Incertae sedis 
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire  
(= Panaeolus foenisecii (Pers.) J. Schröt.) 
Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. 
Panaeolus ater (J. E. Lange) Kühner et 
Romagn. 
Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc. (= P. 
dunensis Bon et Courtec.) 
Panaeolus guttulatus Bres. 
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.  
(= Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.) 

O. Atheliales 
F. Atheliaceae 

Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. 

O. Boletales 
F. Boletaceae 

Boletus pulverulentus Opat. 
Boletus subtomentosus L. (= Xerocomus 
subtomentosus (L.) Quél.) 
Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara 
(= Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.) 
Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara 
(= Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.)
Xerocomus dryophilus (Thiers) N. Siegel, 
C. F. Schwarz et J. L. Frank

F. Coniophoraceae 
Coniophora puteana (Schumach.)  
P. Karst. 

F. Diplocystidiaceae 
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 

F. Gomphidiaceae 
Chroogomphus fulmineus (R. Heim) 
Courtec. 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. 
Mill. (= Gomphidius viscidus sensu auct., 
non (L.) Fr.) 

F. Hygrophoropsidaceae 
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) 
Maire (= Cantharellus auranticus Wulf.)

F. Rhizopogonaceae 
Rhizopogon luteolus Fr. 
Rhizopogon obtextus (Spreng.) Rausch. 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.  
(= Rhizopogon rubescens (Tul. et C. Tul.) 
Tul. et C. Tul.) 

F. Sclerodermataceae 
Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert  
(= Pisolithus tinctorius (P. Micheli: Pers.) 
Coker et Couch.) 
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 

F. Suillaceae 
Suillus bellini (Inzenga) Kuntze  
(= Ixocomus bellinii (Inzenga) Maire) 
Suillus bovinus (L.) Roussel 
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze 
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Suillus granulatus (L.) Roussel (= Boletus 
granulatus L., Ixocomus granulatus (L.) 
Quél.) 
Suillus luteus (L.) Roussel (= Boletus 
luteus L.) 
Suillus mediterraneensis (Jacquet.  
et J. Blum) Redeuilh (= Suillus granulatus 
L. ex Fr. var. mediterraneensis Blum  
et Jacquet.) 

F. Tapinellaceae 
Tapinella panuoides (Fr.) E.-J. Gilbert  
(= Paxillus panuoides (Fr.) Fr.) 

O. Cantharellales 
F. Ceratobasidiaceae

Rhizoctonia solani J. G. Kühn 

O. Phallales 
F. Phallaceae 

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. 

O. Geastrales
F. Geastraceae 

Geastrum pectinatum Pers. 
Geastrum schmidelii Vittad. (= Geastrum 
nanum Pers.) 
Geastrum triplex Jungh. 
Sphaerobolus stellatus Tode 

O. Gloeophyllales 
F. Gloeophyllaceae 

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen)  
P. Karst. 
Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill 

O. Gomphales 
F. Clavariadelphaceae 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk.  
(= Clavaria pistillaris L.) 

F. Gomphaceae 
Phaeoclavulina abietina (Pers.) Giachini 
(= Ramaria abietina (Pers.) Quél.)
Ramaria flava (Schaeff.) Quél.  
(= Clavaria flava Schaeff.) 
Ramaria stricta (Pers.) Quél. 

O. Hymenochaetales 
F. Hymenochaetaceae 

Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et 
Niemelä (= Inonotus rheades (Pers.) 
Bondartsev et Singer) 
Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson et Niemelä 
(= Inonotus tamaricis (Pat.) Maire) 
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 
Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden 
(= Phellinus ribis (Schumach.) Quél.) 
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill  
(= Phellinus pini (Brot.) Bondartsev et 
Singer) 

F. Rickenellaceae 
Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.  
(= Gerronema fibula (Bull.) Singer) 

F. Incertae sedis 
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) 
Ryvarden 

O. Polyporales 
F. Fomitopsidaceae 

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 
Postia stiptica (Pers.) Jülich 

F. Ganodermataceae 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 

F. Meripilaceae 
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. 

F. Meruliaceae 
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich  
(= Aegerita candida Pers.) 
Merulius tremellosus Schrad. 

F. Phanerochaetaceae 
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto 
Climacodon pulcherrimus (Berk. et M. A. 
Curtis) Nikol. 

F. Polyporaceae 
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden  
(= Funalia extenuata (Durieu et Mont.) 
Domańsky) 
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Faerberia carbonaria (Alb. et Schwein.) 
Pouzar 
Fomes fomentarius (L.) Fr. (= Polyporus 
fomentarius (L.) Fr.) 
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et 
Ginns 
Polyporus lipsiensis (Batsch) E. H. L. 
Krause (= Ganoderma lipsiense (Batsch) 
G. F. Atk.)
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.)  
P. Karst. 
Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller 
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 
Trametes trogii Berk. (= Funalia trogii 
(Berk.) Bondarstev et Singer) 
Trametes versicolor (L.) Lloyd  
(= Polystictus versicolor (L.) Fr.) 

O. Russulales 
F. Albatrellaceae 

Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) 
Kotl. et Pouzar (= Polyporus confluens 
(Alb. et Schwein.) Fr.) 

F. Auriscalpiaceae 
Lentinellus micheneri (Berk. et M. A. 
Curtis) Pegler (= L. omphalodes (Fr.)  
P. Karst.) 

F. Russulaceae 
Lactarius chrysorrheus Fr. 
Lactarius deliciosus (L.) Gray 
Lactarius hepaticus Plowr. 
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. 
(inclou Lactarius sanguifluus var.  
vinosus Quél.) 
Russula caerulea (Pers.) Fr. 
Russula cessans A. Pearson 
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 
Russula delica Fr. 
Russula sanguinea (Bull.) Fr. (= Russula 
sanguinaria (Schumach.) Rauschert
Russula sardonia Fr. 
Russula torulosa Bres. (= Russula 
arenaria Singer ex Singer)

F. Stereaceae 
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 

O. Thelephorales 
F. Thelephoraceae 

Thelephora atra Weinm. 
Thelephora terrestris Ehrh. 

Cl. DACRYMYCETES 
O. Dacrymycetales 
F. Dacrymycetaceae 

Dacrymyces stillatus Nees 

Cl. MICROBOTRYOMYCETES 
O. Microbotryales 
F. Microbotryaceae 

Sphacelotheca reiliana (J. G. Kühn)  
G. P. Clinton (= Ustilago reiliana J. G. 
Kühn)

Cl. PUCCINIOMYCETES 
O. Pucciniales 
F. Melampsoraceae 

Melampsora laricis-populina Kleb.
Melampsora lini (Ehrenb.) Thüm. 
Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. 
Melampsora pulcherrima Maire

F. Phragmidiaceae 
Phragmidium sanguisorbae (DC.)  
J. Schröt. 
Phragmidium violaceum (Schultz)  
G. Winter 

F. Pucciniaceae 
Aecidiolum marianum Gonz. Frag. 
Gymnosporangium sabinae (Dicks.)  
G. Winter 
Puccinia aristolochiae (DC.) G. Winter 
Puccinia asparagi DC. 
Puccinia behenis G. H. Otth. (= Puccinia 
silenes J. Schröt.) 
Puccinia bupleuri (Opiz) F. Rudolphi  
(= P. bupleuri-falcati (DC.) G. Winter) 
Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne
Puccinia crepidis-blattarioidis Hazsl. 
Puccinia graminis Pers. (= P. phlei-
pratensis Erikss. et Henning) 
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Puccinia helianthi Schwein. 
Puccinia hordei G.H. Otth (= P. fragosoi 
Bubák) 
Puccinia laguri Jaap 
Puccinia magnusiana Körn. 
Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. 
Puccinia mediterranea Trotter 
Puccinia menthae Pers. 
Puccinia phragmitis (Schumach.) Tul.  
(= Aecidium rubellum J. F. Gmel.) 
Puccinia podospermi DC. 
Puccinia porri (Sowerby) G. Winter  
(= Puccinia allii (DC.) F. Rudolphi) 
Puccinia purpurea Cooke (= Puccinia 
andropogonis-hirti (Maire) Beltrán) 
Puccinia recondita Roberge ex Desm.  
(= Puccinia perplexans Plowr., P. triticina 
Erikss.) 
Puccinia romagnoliana Maire et Sacc.
Puccinia sorghi Schwein. (= Puccinia 
maydis Bérenger) 
Puccinia vincae (DC.) Berk. 
Puccinia violae (Schumach.) DC. 
Puccinia xanthii Schwein. 
Uromyces anthyllidis (Grev.) J. Schröt. 
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link 
Uromyces chenopodi (Duby) J. Schröt. 
Uromyces junci (Desm.) Tul.
Uromyces limonii (DC.) Lév. 
Uromyces lineolatus (Desm.) J. Schröt.  
(= U. scirpi Burrill) 
Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro  
(= U. pisi (Pers.) de Bary) 
Uromyces polygoni-avicularis (Pers.)  
G. H. Otth (= Uromyces polygoni (Pers.) 
Fuckel) 
Uromyces scutellatus (Schrank) Lév. 
Uromyces spartii-juncei P. Syd. et Syd. 
Uromyces striatus J. Schröt. 
Uromyces tuberculatus Fuckel
Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schröt. 
(= Uromyces fabae (Pers.) de Bary) 

F. Pucciniastraceae 
Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) 
Tranzschel (= Pucciniastrum agrimoniae-
eupatoriae (DC.) Lagerh. 

F. Uropyxidaceae 
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) 
Dietel (= Puccinia pruni-spinosae Pers.) 

F. Incertae sedis 
Uredo ravennae Maire (= Uredo 
fragosoana Caball.) 

Cl. TREMELLOMYCETES 
O. Tremellales 
F. Tremellaceae 

Tremella mesenterica Retz. 

Cl. USTILAGINOMYCETES
O. Ustilaginales 
F. Ustilaginaceae 

Microbotryum anomalum (J. Kunze ex 
G. Winter) Vánky (= Ustilago anomala  
J. Kunze ex G. Winter)
Sporisorium destruens (Schltdl.) Vánky 
(= Sphacelotheca destruens (Schltdl.) J. A. 
Stev. et Aar. G. Johnson, Sphacelotheca 
panici-miliacei (Pers.) Bubák, Ustilago 
panici-miliacei (Per.) G. Winter) 
Sporisorium sorghi Ehrenb. ex Link  
(= Ustilago sorghi (Ehrenb. ex Link) 
Pass.) 
Ustilago avenae (Pers.) Rostr. 
Ustilago cynodontis (Pass.) Henn. 
Ustilago maydis (DC.) Corda (= Ustilago 
zeae (Link) Unger) 
Ustilago tritici (Pers.) Rostr. 

Div. CHYTRIDIOMYCOTA 
Cl. BLASTOCLADIOMYCETES 
O. Blastocladiales 
F. Physodermataceae 

Physoderma alfalfae (Lagerh.) Karling  
(= Urophlyctis alfalfae (Lagerh.) 
Magnus) 
Physoderma gerhardtii J. Schröt. 

Cl. CHYTRIDIOMYCETES 
O. Chytridiales 
F. Synchytriaceae 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) 
Percival 

delta-llobregat.indb   173 12/12/2018   16:50:12



174 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Div. ZYGOMYCOTA 
Cl. INCERTAE SEDIS 
O. Entomophthorales 
F. Entomophthoraceae 

Pandora neoaphidis (Remaud. et 
Hennebert) Humber (= Erynia neoaphidis 
Remaud. et Hennebert) 

O. Mucorales 
F. Mucoraceae 

Mucor mucedo Fresen. 

F. Pilobolaceae 
Pilobolus kleinii Tiegh. 
Pilobolus oedipus Mont.
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7.1. CONSIDERACIONS GENERALS

El delta del Llobregat constitueix una zona 
geogràfica d’un gran interès des del punt de 
vista florístic i, a més, la proximitat a la ciutat 
de Barcelona n’ha fet una de les localitats més 
estudiades pels botànics catalans i d’altres 
països des de fa segles. Les publicacions i els 
herbaris que s’han conservat d’aquests autors 
ens aporten una valuosa informació sobre la 
seva riquesa florística en èpoques pretèrites i 
ens permeten avaluar la pèrdua del patrimo-
ni natural d’un territori que ha patit notables 
transformacions en els darrers segles.

7.2. ANTECEDENTS

A les comarques barcelonines, les primeres 
activitats científiques relacionades amb el 
coneixement de les plantes s’atribueixen als 
Salvador, nissaga d’apotecaris que en van es-
tudiar la botànica entre els segles xvii i xviii. 
El principal llegat de la família Salvador és 
un herbari que es conserva a l’Institut Botà-
nic de Barcelona que conté 56 mostres de 
plantes del Baix Llobregat, entre les quals es 
troben les més antigues conservades de la 
plana deltaica. D’aquest herbari, són espe-
cialment valuosos els plecs de les plantes ac-
tualment desaparegudes al Delta; en són 
exemples Exaculum pusillum, citada «In hu-
midis locis del Prat» i Ambrosia maritima, 
«In arenosis fluvi Rupricati et Besos».

Ja en el segle xix, Antoni Cebrià Costa, a la 
seva Flora de Catalunya (1877), fa menció de 
moltes plantes avui desaparegudes al delta del 
Llobregat, entre les quals destaquen Potamoge-
ton lucens, citada «En el llano del Llobregat y 
de Barcelona»; Iris xiphium, «In pratis mariti-
mis pr. Castell de fels», i Utricularia vulgaris, 
«rara en los pantanos del Port c. de Barcelona».

Posteriorment, Joan Cadevall, en el procés 
de redacció de la Flora de Catalunya (1913-
1937), encarregà a Manel Llenas la realització 
de diverses recol·leccions per a la formació de 
l’Herbari català. Llenas herboritzà entre 1907 i 
1909 per algunes localitats del delta del Llo-

bregat, com Castelldefels, l’estany del Remo-
lar, el Prat de Llobregat i Can Tunis. En aques-
ta darrera localitat va recollir algunes espècies 
actualment desaparegudes al Delta com He-
lianthemum salicifolium i Pulicaria sicula.

També el botànic francès Frère Sennen 
(1861-1937), del Col·legi de la Salle Bonano-
va, va estudiar intensament durant vint-i-
cinc anys la flora dels voltants de Barcelona, 
fent visites a diverses localitats del Delta. La 
majoria de les mostres recollides per Sennen 
es conserven a l’Institut Botànic de Barcelo-
na. Entre aquests plecs d’herbari es troben 
plantes avui desaparegudes al Delta com Po-
tamogeton coloratus, citada de les «fossés 
saumâtres à Castelldefels»; Centaurium ma-
ritimum, de «Castelldefels, prairies mariti-
mes»; Spiranthes aestivalis, de «Plage de Cas-
telldefels», i Orchis laxiflora, de les «Prairies 
maritimes de Castelldefels».

Posteriorment, l’any 1950, Antoni i Oriol 
de Bolòs publiquen Vegetación de las comarcas 
barcelonesas, en què recopilen les dades florís-
tiques dels botànics anteriors, juntament amb 
moltes dades pròpies recollides en les seves ex-
ploracions pel Delta. Entre les plantes observa-
des pels autors i avui desaparegudes es poden 
mencionar Phleum arenarium, citada dels are-
nals marítims del litoral deltaic, Ranunculus 
tricophyllus, citada de les llacunes i canals del 
Delta, i Stachys maritima, de la qual avui no-
més es coneix una petita població a les platges 
deltaiques (vegeu-ne més informació al requa-
dre tramat de les pàgines 193 i 194). Entre les 
citacions antigues d’altres autors recollides en 
aquesta obra, podem mencionar Najas minor, 
de les aigües estagnants properes al far del Llo-
bregat; Berula erecta, dels marges de les llacu-
nes; Juncus tenageia, dels sòls sorrencs tempo-
ralment inundats, i Centaurea cyanus i Linaria 
triphylla, dels camps de cereals.

7.3. EL CATÀLEG FLORÍSTIC  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

A partir de la declaració de les reserves natu-
rals, l’any 1987 es va iniciar al delta del Llo-
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bregat una nova etapa de recerca botànica 
sorgida de les necessitats de gestió mediam-
biental d’aquest territori. Des dels primers 
anys de la dècada dels noranta del segle pas-
sat es van realitzar treballs de recerca florísti-
ca i de la vegetació al Delta, i posteriorment, 
durant quinze anys consecutius (2000-2014), 
es va desenvolupar el projecte de la Flora 
vascular del delta del Llobregat (González et 
al., 2016) que és la base de les dades i del ca-
tàleg florístic que s’aporten en aquest article.

La Flora vascular del delta del Llobregat 
integra dades de camp dels seus autors, jun-
tament amb dades d’altres estudiosos de la 
flora deltaica i referències bibliogràfiques 
antigues. La recerca bibliogràfica va com-
portar la consulta de nombroses publica-
cions, del Banc de Dades de la Biodiversitat 
de Catalunya i també dels herbaris de l’Insti-
tut Botànic de Barcelona, del Centre de Do-
cumentació de Biodiversitat Vegetal de la 
Universitat de Barcelona, de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat i del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

En el present document, les dades sobre 
la flora vascular s’annexen en un catàleg 
florístic en el qual s’indiquen també les espè-
cies que es consideren desaparegudes. La no-
menclatura dels tàxons catalogats segueix 
principalment la Flora manual dels Països 
Catalans (Bolòs et al., 2005), si bé en alguns 
casos concrets s’han seguit els criteris de la 
Flora iberica (Castroviejo, 1986-2014).

7.4. ANÀLISI DE LA FLORA 
DELTAICA

El catàleg de la flora del delta del Llobregat 
recull dades de 1.137 tàxons, 160 dels quals 
no havien estat citats anteriorment en el 
nostre territori. Dels 1.137 tàxons, 1.060 cor-
responen a espècies, 61 de les quals tenen 
més d’una subespècie i cinc corresponen a 
híbrids. El total dels tàxons representa un 
32 % de la flora vascular dels Països Catalans, 
estimada en uns 3.580 tàxons. La riquesa 
florística del Delta es considera molt elevada 

a causa de la diversitat d’hàbitats que inte-
gren el seu paisatge vegetal: ambients salins, 
platges arenoses, pinedes, zones humides i 
ambients agrícoles i antròpics. Dels 1.137 tà-
xons que formen la flora del delta del Llobre-
gat, 974 han estat observats durant el perío-
de d’estudi en què s’ha desenvolupat el 
present treball. La resta, 163 tàxons, corres-
ponen a espècies que s’havien citat a les fonts 
bibliogràfiques o que es conserven en herba-
ris i que no s’han localitzat en els darrers 
anys.

A la taula 1 es mostra l’espectre taxonò-
mic de la flora del delta del Llobregat. Desta-
ca la baixa freqüència de pteridòfits (0,8 %), 
una característica de la flora de la regió me-
diterrània, en què els ambients adients per al 
desenvolupament d’aquestes plantes són es-
cassos. Entre les famílies representades, des-
taca l’abundància de les gramínies, les com-
postes i les papilionàcies. També sobresurt 
l’elevada proporció de les quenopodiàcies i 

Taula 1. Espectre taxonòmic de la flora del delta 
del Llobregat. Font: González et al., 2016.

Grups taxonòmics Tàxons %
Pteridòfits 9 0,8
Gimnospermes 8 0,7
Angiospermes 1.120 98,5

Gramínies 148 13
Compostes 119 10,5
Papilionàcies 110 9,7
Crucíferes 46 4,0
Cariofil·làcies 36 3,2
Ciperàcies 31 2,7
Umbel·líferes 31 2,7
Labiades 30 2,6
Quenopodiàcies 28 2,5
Liliàcies 28 2,5
Rosàcies 27 2,4
Orquidàcies 26 2,3
Escrofulariàcies 24 2,1
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les ciperàcies, molt relacionades amb els am-
bients salins i higròfils, respectivament. Un 
cas a part és el de les orquidàcies, que, amb 
26 tàxons citats al Delta, representen el 30 % 
dels 88 tàxons de presència reconeguda a Ca-
talunya.

Segons l’àrea de distribució global, les es-
pècies de plantes s’agrupen en els anomenats 
elements corològics o geogràfics. A la figu-
ra 1, es presenta l’espectre d’elements corolò-
gics de la flora vascular del delta del Llobre-
gat. L’element corològic més important és el 
pluriregional, amb un 38,7 % del total i 440 
tàxons. Les plantes pluriregionals són espe-
cialment abundants als territoris on els am-
bients agrícoles i antròpics constitueixen una 
part important del paisatge, com és el cas del 
delta del Llobregat. El segon element corolò-
gic més abundant és el mediterrani, amb el 
33,7 % i 383 tàxons. L’element corològic eu-
rosiberià, amb un 7,5 % i 85 tàxons, disposa 
de plantes molt rares al Delta, moltes de les 
quals típiques de les zones humides o dels 
boscos de ribera, com ara el salze blanc (Salix 
alba), Polygonum amphibium i Lysimachia 
vulgaris.

Un altre aspecte important de la flora del 
Delta és el percentatge de plantes introduï-
des, que representen el 19,2 % del total, amb 
219 tàxons. La majoria de les plantes exòti-

ques hi són força rares o molt rares, però n’hi 
ha algunes de molt abundants, com Ama-
ranthus retroflexus, Aster squamatus, Conyza 
sumatrensis i la llapassa borda (Xanthium 
echinatum).

A la figura 2 es presenta l’espectre de les 
formes biològiques. Les formes vitals més 
abundants són els teròfits, amb un 41 % i 466 
tàxons, i els hemicriptòfits, amb un 22 % i 
249 tàxons. L’abundància de teròfits és una 
característica dels territoris de la regió medi-
terrània i està relacionada amb l’aridesa del 
seu clima. A més, al Delta són freqüents els 
espais oberts, derivats de les activitats huma-
nes, on els teròfits són abundants. Un altre 
aspecte a destacar és la proporció dels hidrò-
fits, amb un 4 % i 46 tàxons, un percentatge 
relativament alt en comparació amb altres 
territoris on les zones humides no consti-
tueixen un element essencial del paisatge ve-
getal.

Les plantes vasculars colonitzen, segons 
les seves preferències ecològiques, els hàbi-
tats del delta del Llobregat. Les plantes amb 
uns requeriments ecològics molt estrictes es 
troben únicament en els hàbitats que les ca-
racteritzen; és el cas de les salicòrnies (Ar-
throcnemum spp.) en els sòls salins o del borró 
(Ammophila arenaria) i la bufalaga (Thyme-
laea hirsuta), en els arenals marítims. Altres 

Figura 1. Espectre coro-
lògic de la flora del delta del 
Llobregat. Font: González 
et al., 2016.
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plantes colonitzen uns hàbitats d’una mane-
ra preferent, però també es poden trobar en 
altres ambients; és el cas del jonc agut (Jun-
cus acutus) i el plantatge marí (Plantago cras-
sifolia) que, a més dels sòls salins, colonitzen 
els prats humits i els camps abandonats. Fi-
nalment, les espècies oportunistes poden co-
lonitzar un ventall molt ampli d’ambients; és 
el cas de la panissola (Panicum repens) i de la 
llapassa borda, que poden colonitzar els hà-
bitats antròpics, les jonqueres i els arenals 
marítims.

A la taula 2 s’indiquen els grans grups 
d’hàbitats del delta del Llobregat i el nombre 

de tàxons presents en cada un d’ells de forma 
preferent. Com es pot veure, l’ambient amb 
un nombre més gran de tàxons és el dels 
camps abandonats i àrees ruderals, amb un 
55,5 %. Entre els cinc ambients més ben re-
presentats, tres corresponen a ambients an-
tròpics i agrícoles. Aquestes dades mostren 
que l’alt grau d’antropització del delta del 
Llobregat queda reflectit en la composició de 
la seva flora.

Entre els hàbitats naturals, els més ben 
representats són les platges arenoses, les 
dunes i les pinedes, amb 314 tàxons. Això es 
deu al fet que la pineda litoral, constituïda 
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Figura 2. Espectre de les 
formes biològiques de la 
flora del delta del Llobre-
gat. Font: González et al., 
2016.

Taula 2. Tàxons presents als hàbitats del delta del Llobregat. Font: González et al., 2016.

Hàbitats Tàxons %
Camps abandonats, pastures i àrees ruderals 631 55,5
Platges arenoses, dunes i pinedes 314 27,6
Parcs urbans, ciutats i àrees industrials 203 18,0
Aigües dolces estagnants, jonqueres i prats humits 200 17,7
Conreus herbacis i llenyosos 171 15,0
Matollars i formacions herbàcies de sòls salins 107  9,4
Bardisses i prats mesoxeròfils 104  9,2
Ambients fluvials, bosquines de ribera i canals artificials  50  4,4
Llacunes litorals i medi marí  13  1,2
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sobre els antics cordons dunars, hostatja, a 
més de vegetació psammòfila, plantes dels 
prats secs i de la brolla mediterrània. Entre 
aquestes plantes, algunes són freqüents en els 
ambients dunars, com la sempreviva (Heli-
chrysum stoechas) o l’estepa borrera (Cistus 
salviifolius), mentre que d’altres són molt ra-
res, com Helianthemum hirtum o Fumana 
thymifolia.

A la figura 3 s’exposen els percentatges de 
plantes desaparegudes, plantes amb interès 
de conservació i plantes introduïdes. Aques-
tes dades es consideren indicadores de l’estat 
de conservació i del grau d’interès de la flora 
del delta del Llobregat.

Sobre un total de 1.137 tàxons citats al 
Delta, 102 (9 % del total) es consideren plan-
tes amb un interès especial de conservació, 
per la seva raresa a Catalunya o per la seva 
situació de risc al Delta (se’n poden veure 
més detalls a l’apartat de les plantes amb in-
terès de conservació). Entre aquestes plantes 
es poden citar Maresia nana i Orobanche foe-
tida, lligades als arenals litorals, o Lysimac-
hia vulgaris, dels ambients aquàtics d’aigua 
dolça. Entre totes les plantes citades al Delta, 
163 (14,3 %) són espècies citades o recol·lec-
tades abans dels anys seixanta del segle xx 
que no s’han retrobat i que es poden consi-
derar extingides.

7.5. TÀXONS INDICADORS DE 
CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS

Si analitzem la distribució de les plantes adap-
tades als substrats especials (plantes halòfi-
les, vinculades als sòls salins, i psammòfiles, 
lligades als arenals) i als ambients aigualosos 
(plantes aquàtiques), les àrees amb un nom-
bre màxim d’aquestes espècies per quilòme-
tre quadrat ens indiquen les característiques 
ambientals dominants en aquests sectors i 
l’interès d’alguns paratges per a la conserva-
ció de la diversitat vegetal al Delta.

Pel que fa a les espècies halòfiles, la mà-
xima diversitat s’assoleix en dos sectors. El 
primer comprèn la maresma del Remolar-Fi-
lipines i l’antic club de golf del Prat de Llo-
bregat, i el segon, l’estany de la Ricarda i les 
maresmes adjacents (figura 4). El punt de 
màxima diversitat de plantes halòfiles cor-
respon a la maresma del Remolar-Filipines, 
on s’han comptabilitzat dues quadrícules 
d’1 km2 amb 32 i 34 espècies censades, sobre 
un total de 36 espècies avaluades. En aquestes 
àrees, hi trobem plantes que es poden consi-
derar halòfites estrictes com el donzell marí 
(Artemisia gallica), la salicòrnia arbustiva 
(Arthrocnemum fruticosum), l’ensopeguera 
(Limonium virgatum) i Sagina maritima, i 
algunes amb una distribució molt localitza-

Figura 3. Percentatges 
de plantes extingides, in-
troduïdes i amb interès de 
conservació al Delta. Font: 
González et al., 2016.
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da, com Juncus compresus sp. gerardi i Sper-
gularia diandra. Les plantes halòfiles que co-
lonitzen sòls menys salabrosos, com camps 
abandonats i herbassars humits, mostren 
una distribució més amplia, com el jonc 
agut, el plantatge marí i la salsona (Inula 
crith moides). Altres àrees amb una presència 
significativa de plantes halòfiles són les ma-
rines del Prat de Llobregat i de Viladecans. 
La marina de Viladecans comprèn els parat-
ges de Can Sabadell, Reguerons i les Filipines 
nord. En aquests sectors, la presència de 

plantes halòfiles estrictes és sensiblement 
menor, però en el paratge de Reguerons s’hi 
han trobat fins a quinze espècies característi-
ques dels sòls salins.

La màxima diversitat d’espècies psammò-
files s’assoleix en dos sectors on el litoral està 
menys alterat. El primer sector comprèn les 
platges de Cal Francès, del Remolar, dels Mi-
litars i del Golf, mentre que el segon abasta 
les platges de la Magarola i dels Carrabiners 
(figura 5). El punt de màxima diversitat de 
plantes psammòfiles se situa a les platges del 

Figura 4. Riquesa d’es-
pècies halòfiles per km2. 
Font: González et al., 2016.

Figura 5. Riquesa d’es-
pècies psammòfiles per 
km2. Font: González et al., 
2016.
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Remolar i zona militar, on s’han comptabilit-
zat dues quadrícules amb 24 espècies censa-
des d’un total de 30 espècies avaluades. Altres 
àrees amb una presència significativa de 
plantes psammòfiles són els sectors Central 
Mar de Gavà i la platja de Ca l’Arana. Pel que 
fa a la distribució, algunes espècies es troben 
en tota la línia litoral, com el jull de platja 
(Elymus farctus), el melgó marí (Medicago 
marina), el lliri de mar (Pancratium mariti-
mum) o Sporobolus pungens. Altres espècies, 
en canvi, tenen una àrea de distribució més 
restringida, com Catapodium marinum, Ma-
resia nana o Stachys maritima, aquestes dues 
presents en una sola quadrícula.

Al Delta, les plantes aquàtiques es desen-
volupen especialment a la xarxa de canals i a 
les àrees palustres de l’entorn dels estanys li-
torals. La màxima diversitat d’espècies s’as-
soleix a la maresma del Remolar-Filipines i al 
sector de la Ribera del terme municipal del 
Prat de Llobregat (figura 6). La quadrícula 
amb més diversitat de plantes aquàtiques es 
troba al Remolar-Filipines, amb vuit espècies 
censades d’un total de tretze espècies avalua-
des. Algunes espècies aquàtiques estan àm-
pliament distribuïdes per tota la xarxa de ca-
nals, com la llentia d’aigua (Lemna gibba) i 
l’espiga d’aigua (Potamogeton pectinatus), 
mentre que d’altres s’han localitzat única-

ment en dues quadrícules i amb una presèn-
cia esporàdica, com Ruppia cirrhosa, Najas 
marina i Ranunculus aquatilis ssp. baudotii.

7.6. ALGUNS CASOS ESPECIALS

7.6.1. Les plantes aquàtiques

Fins fa poques dècades, l’estudi de les plantes 
aquàtiques havia ocupat un lloc secundari en 
els treballs de recerca botànica o de la vegeta-
ció. Potser cal buscar-ne el motiu en la tradi-
ció eminentment terrestre dels estudis de ta-
xonomia vegetal i sintaxonomia al nostre 
país i en les dificultats que planteja la pros-
pecció del medi aquàtic. Com a mostra, po-
dem veure que en els treballs de sistemàtica 
de la vegetació portats a terme a les dècades 
dels anys cinquanta i seixanta del segle xx 
per Antoni i Oriol de Bolòs al delta del Llo-
bregat, les úniques referències a la vegetació 
hidrofítica són les comunitats de Lemna mi-
nor i Azolla filiculoides dels arrossars i una 
menció genèrica de les comunitats de Pota-
mogeton spp. dels canals.

Paral·lelament, la situació de les plantes 
aquàtiques ha esdevingut dramàtica a les 
darreres dècades en moltes parts del con-
tinent europeu, especialment a la regió me-

Figura 6. Riquesa d’es-
pècies aquàtiques per km2.
Font: González et al., 2016.
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diterrània. El medi aquàtic és molt sensible a 
les activitats humanes que provoquen la pèr-
dua de qualitat de l’aigua i alteracions en el 
règim hídric; això ha ocasionat que moltes 
plantes aquàtiques avui hagin esdevingut 
molt rares i algunes s’hagin extingit en molts 
territoris del nostre entorn.

No va ser fins als anys vuitanta i noranta 
del segle passat, amb l’aprovació de diverses 
normatives i decrets sobre la protecció de les 
zones humides a l’Estat espanyol, que va 
prendre força la recerca sobre la sistemàtica i 
l’estat de conservació de les plantes aquàti-
ques, amb treballs d’autors com Santos Ciru-
jano i Pablo García Murillo, entre d’altres. 
En aquest context, cal destacar la proposta 
d’utilització de criteris botànics per a l’ava-
luació de l’interès biològic de les zones hu-
mides i els aiguamolls (Cirujano et al., 1992), 
anteriorment valorats principalment per la 
seva fauna ornitològica.

7.6.1.1. Catalogació de les plantes 
aquàtiques

En el conjunt de les plantes aquàtiques, cal 
distingir entre els higròfits i els hidròfits. El 
concepte d’higròfit s’aplica en sentit ampli a 
les plantes i a les comunitats vegetals dels 
medis molt humits, constituïdes per plantes 
que poden tenir la base temporalment sub-
mergida però les fulles i les inflorescències 
emergents. El concepte d’hidròfit, en canvi, 
s’aplica en un sentit més estricte com a sinò-
nim de planta aquàtica i fa referència a les 
plantes que poden completar el seu cicle vital 
amb les fulles totalment submergides o flo-
tants.

Per a la valoració de la flora aquàtica del 
Delta s’han considerat les plantes aquàtiques 
estrictes i les plantes característiques dels 
pradells de petites herbes anuals sobre sòls 
sorrencs inundats a l’hivern (Al. Isoetion Br.-
Bl. 1931), una comunitat vegetal que, per la 
seva fragilitat, ens pot servir com a indicador 
del grau de pertorbació que ha sofert el Delta 
al llarg de tot el segle xx. A la taula 3 es mos-

tra una comparativa entre les espècies de 
plantes aquàtiques citades al Delta fins a la 
dècada dels anys seixanta del segle xx i les ci-
tades fins la primera dècada del segle xxi. La 
informació sobre les citacions més antigues 
s’ha extret dels treballs i dels herbaris men-
cionats en el primer apartat d’aquest capítol. 
A la taula també s’aporten dades sobre l’estat 
actual de les poblacions de les plantes aquàti-
ques al nostre territori.

7.6.1.2. Els hàbitats aquàtics al Delta

Entre els diversos tipus d’hàbitats aquàtics, 
cal esmentar en primer lloc els pradells sobre 
sòls sorrencs temporalment inundats amb 
aigua dolça, constituïts per petites herbes 
anuals de desenvolupament primaveral. Són 
comunitats vegetals efímeres, sotmeses a fac-
tors de risc com el trepig, l’excés de nutrients, 
l’alteració del substrat o el tancament provo-
cat pel desenvolupament de la vegetació her-
bàcia o arbustiva. Antoni i Oriol de Bolòs ci-
ten la presència d’algunes espècies, però 
indiquen que no han pogut trobar aquesta 
comunitat vegetal ben constituïda al delta 
del Llobregat. Fins al dia d’avui, els ambients 
naturals més propers a aquesta comunitat 
vegetal corresponen a les jonqueres de les 
depressions humides interdunars, un hàbitat 
encara present sobretot a la marina de Gavà, 
on es poden trobar poblacions de Lythrum 
hyssopifolia i Juncus bufonius (vegeu la figu-
ra 5 del capítol 8).

També cal esmentar les comunitats d’her-
bes radicants d’aigües somes, dolces o feble-
ment salines, constituïdes per plantes amfí-
bies, amb les fulles submergides o flotants 
que queden dipositades sobre el fang a l’es-
tiu. Són també comunitats vegetals molt frà-
gils a causa de la contaminació de les aigües i 
de la parcel·lació del terreny amb finalitats 
agrícoles. Antoni i Oriol de Bolòs citen enca-
ra Ranunculus aquatilis i Ranunculus tri-
cophyllus als canals i aigües estagnants de la 
plana deltaica, però en el període de recerca 
actual s’ha trobat únicament Ranunculus 
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Taula 3. Catàleg de les plantes aquàtiques al delta del Llobregat. Font: González et al., 2016.

Nom
Bibliografia fins a la dècada  
de 1960
Localitats i hàbitats al Delta

Citacions recents
Hàbitats al Delta Vulnerabilitat

Pradells sobre sòls sorrencs inundats a l’hivern
Centaurium maritimum Castelldefels, prats marítims — —
Exaculum pusillum El Prat de Llobregat, llocs humits — —
Juncus bufonius Castelldefels, sòls sorrencs humits Pradells humits pv
Juncus rechingeri Castelldefels, sòls sorrencs humits — —
Juncus tenageia Castelldefels, Can Tunis, sòls 

sorrencs humits
— —

Lythrum hyssopifolia El Prat de Llobregat, Castelldefels, 
prats molt humits

Herbassars humits, 
jonqueres

pv

Scirpus cernuus Castelldefels Pradells humits sobre 
sòl sorrenc

mv

Spiranthes aestivalis Castelldefels, prats marítims — —
Comunitats amfíbies d’herbes radicants, d’aigües somes estagnants
Callitriche obtusangula Pantans del Port, altres localitats — —
Najas minor Far del Llobregat — —
Ranunculus aquatilis ssp. 
aquatilis

El Prat de Llobregat — —

Ranunculus aquatilis ssp. 
baudotii

Pantans del Port, altres localitats Aigües estagnants, 
canyissars

mv

Ranunculus tricophyllus Diverses localitats — —
Comunitats d’aigües permanents, estagnants o fluents
* Azolla filiculoides El Prat de Llobregat, arrossars Canals, aigües 

estagnants
pv

Ceratophyllum demersum Plana deltaica — —
* Eichornia crassipes — Canals pv
* Elodea canadensis Plana deltaica, canals — —
Lemna gibba Plana deltaica Canals, aigües 

estagnants
pv

Lemna minor Plana deltaica Canals, aigües 
estagnants

pv

* Ludwigia peploides — Aigües fluvials pv
Myriophyllum spicatum Plana deltaica — —
Myriophyllum 
verticillatum

Castelldefels, altres localitats — —

Polygonum amphibium Gavà, canals Canals, aigües 
estagnants

v
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aquatilis ssp. baudotii a la maresma del Re-
molar-Filipines, entre els anys 1997 i 2004, 
entre els canyissars estassats i pasturats pels 
cavalls.

Les aigües permanents de les zones pan-
tanoses, les basses, els canals i el riu són colo-
nitzades per plantes aquàtiques amb fulles 
submergides o flotants. Durant tot el se-
gle xx, aquests hàbitats aquàtics han sofert 
una greu pertorbació a tot al delta del Llo-
bregat a causa de l’ocupació del territori, que 
ha portat a la desaparició de molts estanys i 
zones pantanoses. Entre les plantes aquàti-
ques arrelades al substrat, fins als nostres 
dies s’han citat Polygonum amphibium, Pota-
mogeton pectinatus, Potamogeton pusillus i 

Zannichellia palustris de diferents localitats 
deltaiques, si bé només Potamogeton pectina-
tus es pot considerar relativament freqüent 
als estanys litorals i als canals. Un cas espe-
cial és el de Potamogeton densus, trobat una 
sola vegada en un canal d’aigües fluents, avui 
desaparegut, proper a l’antiga granja de la 
Ricarda.

La maresma del Remolar-Filipines cons-
titueix un cas especial. Rep aportacions d’ai-
gua amb un excés de nutrients del canal de la 
Vidaleta i del canal de la Vidala a través de 
l’estany del Remolar; periòdicament, segons 
el règim anual de pluges, les aigües del canal i 
de l’estany es desborden i inunden la mares-
ma. En temporades de sequera, però, alguns 

Nom
Bibliografia fins a la dècada  
de 1960
Localitats i hàbitats al Delta

Citacions recents
Hàbitats al Delta Vulnerabilitat

Potamogeton coloratus Llacunes de Castelldefels — —
Potamogeton densus — Canals mv
Potamogeton lucens Plana deltaica, Sant Boi de 

Llobregat
— —

Potamogeton nodosus Plana deltaica — —
Potamogeton pectinatus Plana deltaica

Aigües estagnants i fluents
Aigües fluvials, canals, 
llacunes litorals

pv

Potamogeton pusillus Canals Canals v
Utricularia australis Pantans del Port, Castelldefels, el 

Prat de Llobregat
— —

Zannichellia palustris Estanys del Port Llacunes litorals, 
canals

mv

Comunitats dels estanys d’aigües salabroses
Najas marina — Riera de Sant Climent mv
Ruppia cirrhosa Far del Llobregat, marines del 

Prat de Llobregat
Llacunes litorals mv

Ruppia maritima — Llacunes litorals v
Comunitats de fanerògames marines
Cymodocea nodosa Castelldefels Sorra de la platja mv
Posidonia oceanica Castelldefels, altres localitats — —

Els noms de les espècies introduïdes van precedits d’un asterisc (*).
Vulnerabilitat al Delta: (pv) poc vulnerable; (v) vulnerable; (mv) molt vulnerable; (—) espècies extingides.

delta-llobregat.indb   185 12/12/2018   16:50:14



186 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

sectors poden inundar-se exclusivament amb 
aigua de pluja, i en aquests casos es poden 
desenvolupar poblaments de plantes aquàti-
ques. La figura 7 il·lustra aquesta situació 
produïda l’any 2004, quan la maresma inun-
dada es va colonitzar amb Zannichellia pa-
lus tris i Ranunculus aquatilis ssp. baudotii.

Les llacunes litorals d’origen natural que 
s’han conservat fins als nostres dies, la Ricar-

da, el Remolar i la Murtra, no poden albergar 
plantes aquàtiques a causa de la contamina-
ció orgànica i química de les aigües superfi-
cials que alimenten aquests estanys. En can-
vi, els estanys de Cal Tet, la Magarola i la 
Roberta estan desconnectats de la xarxa de 
canals i alberguen comunitats de plantes 
aquàtiques constituïdes per Potamogeton 
pectinatus, Ruppia maritima i, ocasional-
ment, Ruppia cirrhosa (figura 8). Un cas es-
pecial el constitueix Najas marina, trobada 
una sola vegada l’any 1995 a la desemboca-
dura de la riera de Sant Climent i desapare-
guda poc després a causa del transvasament 
d’aigua de les corredores agrícoles adjacents.

Finalment, els substrats sorrencs o fango-
sos de la plataforma continental marina po-
den acollir comunitats vegetals de faneròga-
mes marines. Al delta del Llobregat s’havia 
citat la presència de Cymodocea nodosa fins a 
les primeres dècades del segle xx, i de Posi-
donia oceanica fins a la dècada dels anys cin-
quanta. Posteriorment, la contaminació i la 
terbolesa ocasionada pel riu Llobregat van 
provocar la desaparició de les praderies sub-
marines a la costa del Delta. Amb tot, les res-

Figura 8. Vegetació aquàtica de l’estany de Cal Tet en el període 2003-2004, segons Seguí i Pérez (2006). 
Espècies representades: 1. Riella cossoniana; 2. Caròfits; 3. Potamogeton pectinatus; 4. Scirpus litoralis; 5. Scir-
pus maritimus; 6. Phragmites australis; 7. Typha angustifolia.
Tipus de plantes aquàtiques: a) vegetació aquàtica emergent; b) plantes submergides; c) plantes amb fulles 
flotants; d) algues filamentoses; e) vegetació higronitròfila.

Figura 7. La maresma del Remolar-Filipines, amb 
Zannichellia palustris i Ranunculus aquatilis, aquest 
en primer terme. Fotografia: A. Ramal, 3/06/2004.
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tes de Cymodocea nodosa sovintegen a les 
platges del Delta després dels temporals, sen-
se que es pugui assegurar que provinguin de 
poblacions deltaiques o de comarques adja-
cents.

7.6.1.3. La conservació de les plantes 
aquàtiques

Com es pot veure a la taula 3, de les 31 espè-
cies citades fins a la dècada dels anys seixanta, 
únicament s’ha constatat la presència fins als 
nostres dies de dotze espècies, si descartem el 
cas de Cymodocea nodosa. Entre aquestes dot-
ze espècies, les més vulnerables són les més 
exigents en els factors ecològics que les con-
dicionen, de manera que tenen poblacions 
poc estables i molt reduïdes, i en alguns ca-
sos no s’han trobat durant anys al Delta. És el 
cas de Scirpus cernuus, Ranunculus aquatilis 
ssp. baudotii, Potamogeton pusillus i Zanni-
che llia palustris. En canvi, les plantes amb 
uns requeriments ecològics menys estrictes 
poden colonitzar les aigües carregades de nu-
trients dels canals i hi són freqüents. Es tracta 
sobretot de Lemna gibba, Lemna minor, Azo-
lla filiculoides i Potamogeton pectinatus.

Pel que fa a les plantes aquàtiques intro-
duïdes, Elodea canadensis es considerava 
abundant a les primeres dècades del segle xx, 
però posteriorment va desaparèixer a causa 
de la contaminació de les aigües dels canals. 
A partir dels anys cinquanta, es va citar dels 
arrossars del Prat de Llobregat Azolla filicu-
loides, un pteridòfit flotant d’origen americà 
que pot formar una catifa de diversos centí-
metres de gruix sobre la superfície de l’aigua, 
la qual cosa impedeix l’arribada de la llum al 
fons. Des de l’any 2003, es va constatar la 
presència de Ludwigia peploides al riu Llo-
bregat, on conviu amb Potamogeton pectina-
tus. Es tracta d’una planta que pot formar 
poblaments molt densos amb tiges emer-
gents a la riba del riu i amb fulles flotants a 
les aigües de corrent lent o estancades. Un 
cas especial el constitueix el jacint d’aigua 
(Eichornia crassipes), una planta flotant 

d’origen tropical que es va estendre l’any 
1998 per alguns canals de Gavà i que hi va 
formar poblacions molt denses, però que 
l’actuació del Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat va aconseguir eradicar poste-
riorment.

7.6.2. Les orquídies

Les orquídies desperten un gran interès als 
espais naturals del delta del Llobregat i do-
nen rellevància al nostre territori dins el con-
text català. Les orquídies del Delta, per la ri-
quesa en el nombre d’espècies i la varietat 
dels hàbitats que colonitzen, es consideren 
un factor per a la valoració de l’interès botà-
nic del Delta i un paràmetre per a l’avaluació 
de l’estat de conservació dels hàbitats que 
ocupen. Al delta del Llobregat s’han citat fins 
a 26 espècies d’orquídies, encara que tres de 
les quals es consideren extingides.

7.6.2.1. Els ambients de les orquídies  
al delta del Llobregat

La gran varietat d’orquídies presents al Delta 
respon a la diversitat d’ambients naturals 
existents, entre els quals destaquem els de re-
reduna, la pineda, els prats i les jonqueres.

Els ambients de rereduna i la pineda 
comprenen diferents tipus d’hàbitats situats 
a la franja més interna de la platja sobre un 
substrat sorrenc estabilitzat, colonitzats per 
espècies psammòfiles i plantes de la brolla 
mediterrània. Entre aquests hàbitats, els més 
significatius són la pineda pulviniforme i la 
pineda pròpiament dita. La diversitat d’or-
quídies que acullen aquests ambients va mo-
tivar la descripció per part d’Oriol de Bolòs 
d’una subassociació de la comunitat de cru-
cianel·la (Crucianella maritima) específica 
del delta del Llobregat, la pineda pulvinifor-
me rica en orquídies.

La pineda litoral sobre dunes és un hàbi-
tat que no existeix en altres zones humides 
litorals de Catalunya, com els aiguamolls de 
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l’Empordà o el delta de l’Ebre i, per aquest 
motiu, el nombre d’espècies d’orquídies és 
més gran al delta del Llobregat. En conjunt, 
en els ambients de rereduna i de pineda, s’hi 
troben d’una manera exclusiva fins a dotze 
espècies d’orquídies. En l’ambient de la pine-
da pulviniforme hi ha pràcticament tots els 
exemplars de les orquídies Aceras anthro-
pophorum, Ophrys fusca, Ophrys tenthredini-
fera, Ophrys scolopax i Barlia robertiana. Al-
gunes d’aquestes espècies es poden trobar 
també a les clarianes de la pineda, mentre 
que d’altres, com Epipactis parviflora, Epi-
pactis microphylla, Epipactis helleborine, 
Cephalanthera rubra, Cephalanthera longifo-
lia, Limodorum abortivum i Ophrys lutea, es 
troben més aviat a les zones ombrívoles de la 
pineda, formant part d’un estrat herbaci 
d’escàs recobriment i sobre una capa de pi-
nassa.

Els prats de plantatge marí (Plantago 
crassifolia) es constitueixen sobre els sòls 
sorrencs, feblement salins i poc humits de la 
rereduna. En aquest ambient s’havien loca-
litzat les poblacions més importants i també 
les densitats més grans d’orquídies al Delta, 
fins al punt que, en alguns casos, s’havien ar-
ribat a comptar més de cent exemplars de Se-
rapias parviflora per metre quadrat. En 
aquests prats, malgrat que avui no ocupen 
grans extensions, es localitzen la majoria dels 
exemplars d’Orchis coriophora, Serapias par-
viflora, Serapias vomeracea, Serapias lingua, 
Ophrys sphegodes, Ophrys speculum i Ophrys 
catalaunica, aproximadament un 80 % de to-
tes les orquídies comptabilitzades l’any 1996. 
Per la seva banda, Spiranthes spiralis i Ophrys 
apifera presenten una distribució repartida 
entre la pineda i els prats.

Cal dir també que, encara que les pobla-
cions més nombroses d’aquestes espècies es 
van localitzar en els prats de plantatge marí, 
es troben també en altres ambients, com els 
prats mesoxeròfils, talussos, marges de ca-
mins i enjardinaments. En aquests ambients 
podem trobar petites poblacions d’algunes 
espècies com Ophrys apifera, Orchis co rio-
pho ra, Serapias parviflora i els únics exem-

plars coneguts al Delta d’Anacamptis pyra-
midalis.

Les jonqueres de les depressions humides 
interdunars es constitueixen sobre un subs-
trat sorrenc humit o temporalment inundat, 
en ambients de rereduna o a les clarianes de 
les pinedes. Estan constituïdes per pobla-
ments de jonc boval (Scirpus holoschoenus 
var. australis) i altres plantes higròfiles. 
Aquests ambients humits devien ser freqüents 
encara a les primeres dècades del segle xx, 
però posteriorment han desaparegut a la ma-
jor part del Delta, a causa de la intensa urba-
nització de la primera línia de la costa i de la 
pineda en la totalitat del municipi de Castell-
defels i en la major part del de Gavà. En aquest 
ambient, s’havien citat tres espècies d’orquí-
dies que posteriorment no s’han retrobat: 
Epipactis palustris, Orchis laxiflora i Spiran-
thes aestivalis, citades dels prats marítims de 
Gavà i Castelldefels, principalment.

7.6.2.2. Les poblacions d’orquídies  
al Delta

En una primera etapa de recerca, entre els 
anys 1994 i 2000, es van localitzar un total de 
vint espècies d’orquídies en diferents hàbi-
tats al Delta. Es van efectuar mapes de distri-
bució en quadrícules UTM d’1 km2, es van 
registrar els períodes de floració i els dife-
rents hàbitats on es van trobar i es van comp-
tabilitzar les poblacions de totes les espècies. 
Analitzant les dades recollides, es va obser-
var que, a les zones on l’activitat humana en-
cara no havia afectat les poblacions d’orquí-
dies, el nombre d’exemplars comptabilitzats 
variava molt segons el règim de pluges de 
cada any. Per a il·lustrar aquesta observació, 
es pot veure a la taula 4 una comparació de 
les dades referents a les poblacions d’orquí-
dies de la Reserva Natural Parcial de la Ricar-
da - Ca l’Arana entre els anys 1996 i 1999 
(González i Hoyo, 2001).

Entre aquests anys, les precipitacions van 
ser mínimes a la primavera, i des de l’any 
1997 la sequera va ser una constant. Segons 
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Balayer (1984), en condicions de sequera, el 
cicle vegetatiu de les orquídies queda molt 
alterat i es produeix un bloqueig en la flora-
ció d’un gran nombre d’individus, fins al 
punt que entre un 30 i un 80 % d’exemplars 
no arriben a florir. Aquesta baixada es fa més 
evident en les espècies que floreixen més 
tard, com Serapias parviflora i Orchis co rio-
pho ra. Aquestes orquídies desenvolupen les 
fulles al començament de la primavera, però 
la gran majoria s’assequen i només unes po-
ques aconsegueixen treure les flors. En canvi, 
els anys que registren pluges abundants s’ha 
constatat que aquests exemplars tornen a flo-
rir amb normalitat i que apareixen pobla-
cions noves d’orquídies en sectors on no se’n 
trobaven en anys anteriors.

En aquesta primera etapa de recerca, 
l’any 1996 es va comptabilitzar la població 
global d’orquídies més nombrosa, amb prop 
de 24.000 exemplars en tot el Delta. El motiu 
cal atribuir-lo a les importants pluges caigu-
des durant la tardor i l’hivern d’aquell any, 
que van donar les condicions d’humitat ne-
cessàries per al complet desenvolupament de 
molts exemplars que els anys anteriors no-
més pogueren treure a la superfície les fulles 
basals.

Les zones més importants, tant per la di-
versitat com per l’abundància en orquídies, 
van ser el Remolar-Filipines i les pinedes de 
la Ricarda i de Can Camins. La Reserva Na-
tural Parcial del Remolar-Filipines l’any 1996 

allotjava el 73 % del nombre total d’exem-
plars comptabilitzats, amb les poblacions 
més nombroses d’Orchis coriophora, Sera-
pias parviflora i Ophrys sphegodes. Cal desta-
car també que en aquest sector es van trobar 
onze espècies d’orquídies i les tres espècies 
de Serapias localitzades al Delta. A la zona de 
pineda pulviniforme de la Ricarda es van tro-
bar les poblacions més importants d’Aceras 
anthropophorum, Ophrys tenthredinifera i 
Spiranthes spiralis, mentre que en els prats 
de plantatge marí de la rereduna hi havia po-
blacions molt nombroses d’Ophrys apifera, 
Orchis coriophora, Serapias parviflora i Spi-
ranthes spiralis. A les pinedes de la Ricarda i 
Can Camins, l’espècie més abundant era 
Ophrys fusca, sempre aprofitant les zones 
més clarejades. Fora dels espais naturals, cal 

Taula 4. Cens de les poblacions d’orquídies en els anys 1996 i 1999 a la Reserva Natural de la Ricarda - Ca 
l’Arana. Font: González i Hoyo, 2001.

Epipactis 
parviflora

Epipactis 
microphylla

Spiranthes 
spiralis

Orchis 
coriophora

Aceras 
anthropophorum

1996 0 2 750 775 193
1999 2 0 431  45 290

Serapias 
parviflora Ophrys fusca Ophrys 

tenthredinifera Ophrys apifera Total

1996 588 150 321 125 2.904
1999 172  96 162 145 1.343

Figura 9. Població de Serapias parviflora als prats 
de plantatge marí del Remolar-Filipines. Fotografia: 
V. González, 25/04/1996.
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remarcar les pinedes adjacents a l’autovia de 
Castelldefels, on es van trobar les úniques 
poblacions al Delta d’Ophrys lutea i la majo-
ria d’Ophrys scolopax.

Posteriorment a l’any 2000, s’han trobat 
tres espècies més d’orquídies al Delta, encara 
que amb poblacions molt reduïdes: Barlia 
robertiana, a la rereduna de Can Camins; 
Anacamptis pyramidalis, en un marge de 
camí prop del Remolar-Filipines, i Platan-
thera bifolia, a la pineda de Can Camins.

Des de l’any 2008, es realitza anualment 
un cens de les poblacions de les orquídies per 
part del Consorci per a la Protecció i la Ges-
tió dels Espais Naturals del Delta del Llobre-
gat en diferents sectors: la reserva del Remo-
lar-Filipines i zones adjacents, les pinedes de 
Cal Francès i Can Camins i la rereduna de Ca 
l’Arana i Carrabiners. En aquesta segona eta-
pa de recerca s’ha registrat una disminució 
molt gran del nombre d’exemplars en rela- 
ció amb l’etapa anterior. Si considerem la 
zona del Remolar-Filipines i els sectors adja-
cents de la pollancreda de la Vidala i la pineda 
de Cal Francès i Toro Bravo, s’han constatat 
grans variacions en les poblacions d’orquí-
dies causades per la irregularitat de les preci-
pitacions. Així, entre el desembre de 2009 i el 
març de 2010 van caure al Prat de Llobregat 
236 l/m2 i l’any 2010 es van comptabilitzar 
3.388 exemplars en aquesta zona; en el ma-
teix període dels anys 2010 i 2011 es van re-
gistrar 122 l/m2 i es van comptar 1.739 exem-
plars, mentre que en el mateix interval de 
temps dels anys 2011 i 2012 es van registrar 
només 11,5 l/m2 i es van comptabilitzar úni-
cament 883 exemplars d’orquídies en tot el 
sector del Remolar-Filipines (X. Santaeufe-
mia, com. per.).

A la pineda de Can Camins també hi ha 
hagut grans variacions en les poblacions d’or-
quídies en els darrers anys. L’any 2010 es van 
comptabilitzar un total de 531 orquídies, l’any 
2011 se’n van registrar 817 i l’any 2012 el cens 
ha baixat fins a 342 orquídies. En canvi, en els 
darrers anys s’han trobat algunes poblacions 
noves d’orquídies a la pineda de Can Camins; 
és el cas d’Epipactis parviflora, amb 23 exem-

plars registrats l’any 2012, i Limodorum abor-
tivum, amb 34 exemplars l’any 2013.

Cal dir també que algunes espècies, les 
poblacions de les quals eren molt petites al 
Delta, no s’han retrobat en els darrers deu 
anys com a conseqüència de l’impacte de di-
versos factors. En alguns casos, la desaparició 
d’alguns sectors dels espais naturals ha sigut 
el factor determinant, és el cas de Ce pha lan-
thera rubra i Epipactis helleborine, que s’ha-
vien citat de la pineda de Can Camins i de 
l’antic club de golf, espais avui absorbits par-
cialment per l’ampliació de l’aeroport. En el 
cas de Serapias lingua i Serapias vomeracea 
hi pot haver influït l’efecte de la pastura dels 
cavalls al Remolar-Filipines, a causa de l’ac-
ció del trepig i els excrements, que han pro-
vocat una ruderalització en els prats de plan-
tatge marí. En el cas d’Ophrys lutea i Ophrys 
scolopax, les seves poblacions s’havien loca-
litzat a les pinedes adjacents a l’autovia de 
Castelldefels i actualment desconeixem qui-
na és la seva situació perquè aquests sectors 
no s’han censat en els darrers anys.

A la taula 5 es presenta una relació de totes 
les orquídies citades al delta del Llobregat, 
amb una comparativa de les poblacions màxi-
mes que s’han registrat en un any determinat 
en les dues etapes de la recerca i una menció 
dels hàbitats on s’han trobat. S’han indicat 
també els noms populars de totes les espècies.

7.6.2.3. La conservació de les orquídies  
al Delta

Entre els diversos factors que han afectat ne-
gativament les poblacions de les orquídies en 
els darrers anys, s’ha mencionat la pèrdua de 
superfície dels hàbitats naturals a causa del 
desenvolupament del Pla d’Infraestructures 
del Delta, que va significar la desaparició par-
cial d’alguns sectors on s’havien registrat po-
blacions molt importants d’orquídies. Un al-
tre factor que ha afectat les orquídies ha estat 
la pressió excessiva de la pastura dels cavalls  
a la maresma del Remolar-Filipines. També 
s’han observat moltes vegades exemplars ro-
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Taula 5. Poblacions màximes d’orquídies al delta del Llobregat. Font: González i Hoyo, 2001; Ramal et al., 
2005 i inèdites J. A. Ramal.

Nom Cens 1994-2000 Cens 2008-2014* Hàbitats preferents
Aceras anthropophorum
Flor de l’home penjat

829 423 Pineda pulviniforme

Anacamptis pyramidalis
Flor caputxina

0 2 Prats mesoxeròfils

Barlia robertiana **
Mosques grosses

0 5 Pineda pulviniforme

Cephalanthera rubra
Curraià vermell

25 0 Pineda

Cephalanthera longifolia
Curraià blanc

3 1 Pineda

Epipactis atrorubens ssp. parviflora
Epipactis de Klein

4 26 Pineda

Epipactis microphylla
Epipactis de fulla petita

310 80 Pineda

Epipactis helleborine ssp. helleborine
Epipactis de fulla ampla

24 2 Pineda

Epipactis palustris
Epipactis palustre

— — Jonqueres de rereduna

Limodorum abortivum ssp. abortivum
Clavell violaci

4 34 Pineda

Ophrys apifera
Flor de l’abella

764 379 Prats de plantatge marí
Prats mesoxeròfils

Ophrys bertolonii ssp. catalaunica
Abellera catalana

2 0 Prats de plantatge marí

Ophrys fusca ssp. fusca
Abelletes

2.229 353 Pineda

Ophrys lutea
Abellera groga

7 0 Pineda

Ophrys scolopax ssp. scolopax
Abellera becada

2 0 Pineda

Ophrys speculum
Abellera de mirall

17 8 Prats de plantatge marí
Pineda

Ophrys sphegodes ssp. garganica
Abellera de la passió

4.808 991 Prats de plantatge marí

Ophrys tenthredinifera
Abellera vermella

1.409 821 Pineda pulviniforme
Pineda

Orchis coriophora ssp. fragans
Orquis olorós

9.258 656 Prats de plantatge marí
Pineda

Orchis laxiflora ssp. laxiflora
Orquis laxiflor

— — Jonqueres de rereduna
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segats pels conills i marques de furgades fetes 
en buscar els tubercles de les orquídies.

En els darrers anys, però, una de les ame-
naces més grans és l’expansió de la població 
del senglar, que menja els bulbs de les orquí-
dies. Si observem a la taula 6 les dades del 
cens que es va realitzar entre els anys 2000 i 
2004 al sector de la maresma del Remolar-Fi-
lipines i Cal Francès (Ramal et al., 2005), l’any 

2000 es van comptabilitzar 12.602 exemplars 
d’orquídies i no hi havia cap senglar. L’any 
2004, amb una població de senglars incipient, 
es van comptabilitzar 8.944 exemplars d’or-
quídies. Posteriorment, des de l’any 2008, el 
nombre d’orquídies no ha tornat a superar 
mai la xifra dels 4.000 exemplars a la zona 
del Remolar-Filipines, on hi viuen prop de 
deu senglars.

Nom Cens 1994-2000 Cens 2008-2014* Hàbitats preferents
Platanthera bifolia
Platantera bifòlia

— 1 Pineda

Serapias lingua
Galls

29 0 Prats de plantatge marí
Clarianes de la pineda

Serapias parviflora
Gallets

6.335 628 Prats de plantatge marí
Pineda

Serapias vomeracea
Gall longipètal

9 0 Prats de plantatge marí

Spiranthes aestivalis
Espirant estival

— — Jonqueres de rereduna

Spiranthes spiralis
Espirant autumnal

2.043 215 Prats de plantatge marí
Pineda

* El cens realitzat entre els anys 2008-2013 només és parcialment comparable amb el dels anys 1994-2000 
perquè comprèn menys localitats i la intensitat de la recerca ha estat menor.
** Barlia robertiana es va localitzar per primer cop l’any 2005.

Taula 6. Cens de les poblacions d’orquídies a la Reserva Natural del Remolar-Filipines i Cal Francès. Font: 
Ramal et al., 2005.

2000 2001 2004
Ophrys fusca ssp. fusca 3 1 19
Ophrys sphegodes ssp. garganica 7.172 3.605 1.407
Ophrys speculum 20 10 2
Ophrys tenthredinifera 0 3 310
Ophrys apifera 39 19 126
Ophrys scolopax ssp. scolopax 0 0 1
Serapias parviflora 1.299 1.386 1.584
Orchis coriophora ssp. fragans 4.069 2.505 5.488
Aceras anthropophorum 0 0 7
Total 12.602 7.529 8.944
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Amb referència a l’impacte de la pastura 
dels senglars, l’any 2013 es van comptabilit-
zar els exemplars d’orquídies afectats en els 
sectors on es va realitzar el cens. Aquell any 
es van comptar 649 exemplars menjats, un 
19 % del total. Per aquest motiu, en els dar-
rers anys s’estan efectuant tasques de control 
de la població de senglar en tots els espais 
naturals del Delta. Finalment, altres fenò-
mens d’abast més general, com el procés de 
la regressió litoral, també han afectat les or-
quídies. Per exemple, l’any 2000 ja es va 
constatar que, a l’entorn de l’estany de la 
Magarola, la línia de la costa havia retrocedit 
i la sorra de la platja ja arribava fins a l’es-
tany. En aquest procés es va perdre un petit 
prat de plantatge marí i un talús en una zona 
molt propera al mar on en anys anteriors 
s’havien registrat petites poblacions de Spi-
ranthes spiralis, Orchis coriophora, Aceras 
anthropophorum, Serapias parviflora i Ophrys 
apifera.

La conservació de les poblacions d’orquí-
dies al delta del Llobregat ha de ser un dels 

objectius preferents en la gestió dels hàbitats 
naturals on es troben. El seguiment de les or-
quídies realitzat durant els darrers anys ha 
demostrat que, malgrat la incidència negati-
va de diversos factors, les poblacions de les 
orquídies es poden recuperar parcialment i 
també que la seva presència als espais natu-
rals del Delta pot actuar com un mecanisme 
de seducció ambiental perquè la població 
dels municipis de l’entorn valori positiva-
ment l’existència d’aquests espais naturals.

Pel que fa a la rellevància de les orquídies 
del Delta en l’àmbit de la conservació de les 
plantes vasculars al territori català, cal dir 
que, de les vint-i-tres espècies registrades en 
els darrers anys, tres són citades en el Llibre 
vermell de les plantes vasculars endèmiques i 
amenaçades de Catalunya (Sáez et al., 2010): 
es tracta d’Ophrys catalaunica, Serapias par-
viflora i Serapias vomeracea. D’altra banda, 
cal remarcar també que les poblacions del 
delta del Llobregat de Serapias parviflora i 
Ophrys tenthredinifera es consideren avui de 
les més importants dins de Catalunya.

Stachys maritima

Stachys maritima és una planta de la famí-
lia de les labiades, pròpia de les dunes lito-
rals que es distribueix per la conca medi-
terrània i la mar Negra (Bolòs i Vigo, 
1984-2001). La distribució de l’espècie a la 
península Ibèrica es limita a la costa nord-
est de Catalunya, on està considerada ra-
ríssima (Bolòs et al., 2005) a causa de la 
forta regressió que ha patit a les darreres 
dècades (Barriocanal i Blanché, 2002). Ac-
tualment es coneixen uns centenars d’indi-
vidus reproductors i la seva presència està 
confirmada en quatre localitats: la badia de 
Roses, les dunes interiors del Montgrí, la 
badia del Ter i el delta del Llobregat. Per 
aquest motiu, ha estat inclosa al Catàleg de 
flora amenaçada de Catalunya amb la cate-
goria EP (en perill d’extinció) i a la Lista 
Roja 2010 de la Flora Vascular Española i 

al Llibre vermell de les plantes vasculars en-
dèmiques i amenaçades de Catalunya amb 
la categoria EN (en perill).

A les platges del delta del Llobregat, 
Stachys maritima era considerada abun-
dant fins a la dècada dels anys cinquanta 
del segle xx («Arenales marítimos… Fre-
cuente. Castelldefels, densas colonias…») 
segons Bolòs i Bolòs (1950). Els testimonis 
posteriors de la seva presència al Delta cor-
responen a un plec de M. Perdigó datat el 
23 d’octubre de 1973, dipositat al Centre 
de Documentació de Biodiversitat Vege- 
tal, i a una mostra a l’herbari de l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat de Salvador 
Torrent del 24 de maig de 1992 que testi-
monia la seva presència a la platja del Prat 
en una data recent. Posteriorment, però, 
malgrat les prospeccions que es van realit-
zar, les poblacions de Stachys maritima al 
Delta es donaven per desaparegudes fins 
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que es va retrobar el mes de maig de 2006 a 
la platja del Prat una única mata, florida i 
amb bona vitalitat (Hoyo et al., 2008). Els 
factors de risc per a la població d’aquesta 
espècie al Delta es poden concretar en la 
desaparició o alteració dels hàbitats du-
nars, la competència amb espècies ruderals 
i exòtiques i la reduïda mida de la seva po-
blació.

En aquesta situació es va acordar un pla 
de seguiment de la població del delta del 
Llobregat i un pla de conservació ex situ, 
coordinats pel Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, l’equip de recerca de BioCat - 
Universitat de Barcelona i el Jardí Botànic 
Marimurtra. El pla de seguiment ha con-
sistit en el seguiment bimensual del nom-
bre d’individus de la població i de llur estat 
de desenvolupament, estat fenològic, nom-
bre de flors per individu i càlcul de llavors 
viables. El resultat obtingut del nombre 
d’individus, tots en un únic rodal, és: 2008 
(11), 2009 (14) , 2010 (1), 2011 (0), 2012 
(0) i 2013 (0). D’altra banda, el pla de con-
servació ex situ consisteix en la producció 
de plantes a partir de llavors de la població 
del Delta a les instal·lacions del Jardí Botà-
nic Marimurtra (Blanes). El febrer del 2011 
es va fer una sembra de cent llavors i les 
plàntules es van replantar en una petita 
duna recreada amb sorra de platja. En un 
futur proper s’avaluarà la possibilitat de fer 
una reintroducció de plantes en algun sec-
tor de les platges protegides del Delta.

Els seguiments realitzats de les pobla-
cions de Stachys maritima a les diferents 
localitats de Catalunya mostren unes fluc-
tuacions interanuals molt grans del nom-
bre d’individus. En algun dels nuclis estu-
diats, la causa de l’augment o del descens 
en els censos pot ser la mobilitat del subs-
trat sorrenc per raons naturals o antròpi-

ques. La germinació de les llavors sembla 
produir-se també d’una manera episòdica, 
i es generen esdeveniments esporàdics de 
gran reclutament després de precipitacions 
excepcionals. Contràriament, l’estabilitza-
ció excessiva del substrat pot provocar el 
declivi d’una població, provocada per la 
inexistència de pertorbació i l’entrada d’es-
pècies competidores a l’hàbitat dunar, com 
espècies generalistes i d’altres pròpies de 
sorres estabilitzades. Aquesta situació sem-
bla que és la que s’ha donat a la població 
del Prat de Llobregat, on en els darrers 
anys no s’ha comptabilitzat cap individu.

Stachys maritima és una espècie en risc 
d’extinció a Catalunya a causa de la vulne-
rabilitat del seu hàbitat. Per aquest motiu 
seria necessari assegurar l’acció coordina-
da de les diferents iniciatives de conserva-
ció portades a terme entre la població del 
delta del Llobregat i les altres poblacions 
de Catalunya. Les mesures de conservació 
al Delta han d’incloure el manteniment del 
pla de seguiment i la restauració de pobla-
cions a partir dels exemplars obtinguts en 
cultiu en els espais dunars que es consi-
derin adients dins dels espais naturals del 
delta del Llobregat.

Exemplar de Stachys maritima al delta del Llobre-
gat. Fotografia: V. González, 22/05/2006.
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7.6.3. Les plantes amb interès  
de conservació

Les plantes més abundants es distribueixen 
per grans superfícies del territori d’una ma-
nera homogènia i contínua. Es tracta de les 
plantes generalistes, capaces de viure en un 
ampli espectre de condicions ambientals o bé 
lligades a ambients molt estesos. Les plantes 
característiques dels ambients més especia-
litzats, en canvi, tenen una distribució dis-
contínua i esdevenen cada vegada més rares 
a causa de la progressiva destrucció dels seus 
hàbitats naturals. En el cas del delta del Llo-
bregat, aquesta situació es dóna en les plan-
tes dels ambients halòfils, psammòfils i ai-
gualosos.

La singularitat d’un territori recau en les 
característiques ecològiques i geogràfiques 
pròpies que el diferencien del seu entorn. La 
valoració de la importància biològica del del-
ta del Llobregat consisteix, doncs, en l’ava-
luació de la riquesa i la singularitat dels dife-
rents elements biològics que el formen.

7.6.3.1. Flora d’interès especial al Delta

Al delta del Llobregat s’han seleccionat les 
plantes amb interès de conservació a partir de 
tres criteris: a) les plantes de la flora del Delta 
molt rares a Catalunya i amb una àrea de dis-
tribució restringida, segons els treballs de 
Bolòs i Vigo (1984-2001), Bolòs et al. (2005) 
i el Banc de Dades de Biodiversitat de Cata-
lunya; b) les orquídies i les plantes d’ambients 
típicament deltaics amb una distribució àm-
plia a Catalunya, però molt rares al Delta, i 
c) les plantes més vulnerables al Delta que 
configuren els hàbitats d’interès prioritari 
per a la Unió Europea o els hàbitats en situa-
ció de risc de desaparició al Delta. També 
s’hi inclouen altres plantes d’interès, com el 
conjunt de les orquídies.

A partir d’aquests criteris, s’ha elaborat la 
Llista de plantes d’interès especial al delta del 
Llobregat integrada per 102 tàxons, que es 
pot veure a la taula 7. Per a avaluar la situació 

de risc de les plantes amb interès de conser-
vació al Delta, s’han tingut en compte diver-
sos aspectes. S’ha considerat la presència dels 
tàxons en un nombre gran o petit de qua-
drats UTM, la localització dels tàxons en hà-
bitats inestables o sotmesos a pertorbacions 
antròpiques i l’existència de poblacions peti-
tes i/o fluctuants dintre o fora dels espais na-
turals. No s’han tingut en compte les plantes 
que es consideren extingides, ni les espècies 
introduïdes o que presenten dubtes sobre la 
seva espontaneïtat.

Entre les plantes molt rares a Catalunya 
destaca Stachys maritima, pròpia dels arenals 
marítims, amb una població molt petita i fluc-
tuant. A la franja de la rereduna destaquen 
també Orobanche foetida, Ophrys tenthredini-
fera i Maresia nana, aquesta darrera amb una 
distribució molt localitzada al Delta. Entre les 
espècies dels sòls salins humits destaquen 
Spartina versicolor, Triglochin maritimum i 
Kosteletzkya pentacarpa, que únicament té 
dues poblacions conegudes a Catalunya, al 
delta del Llobregat i al delta de l’Ebre. Entre 
les espècies aquàtiques destaquen Ruppia cir-
rhosa i Najas marina, aquesta darrera localit-
zada en els darrers anys una sola vegada al 
Delta. A la figura 10 es pot veure la distribució 
al Delta d’alguna d’aquestes espècies.

Entre les plantes d’ambients deltaics molt 
rares al Delta podem destacar Alisma planta-
go-aquatica, Polygonum amphibium i Lysi-
machia vulgaris, tres espècies que colonitzen 
els hàbitats d’aigua dolça. En els ambients de 
rereduna i la pineda podem citar Epipactis 
parviflora, Epipactis helleborine, Ophrys lu-
tea, Ophrys scolopax i Helianthemum hirtum. 
Són espècies amb poblacions molt petites 
que han patit una forta reducció dels seus 
hàbitats al Delta en els darrers anys. En els 
ambients halòfils podem citar Spergularia 
diandra i Sphenopus divaricatus, dues petites 
herbes anuals que mantenen les seves pobla-
cions entre els matollars halòfils que encara 
es conserven dins de l’aeroport. En el cas 
d’Arthrocnemum macrostachyum, les seves 
poblacions principals es trobaven en els salo-
brars de l’antic camp de golf i el pas de les 
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Taula 7. Flora d’interès especial al delta del Llobregat. Font: González et al., 2016.

Plantes molt rares a Catalunya
Aeluropus littoralis Najas marina
Calystegia sepium ssp. sylvatica Narcissus obsoletus
Catapodium rigidum ssp. hemipoa Oenanthe crocata
Centaurea jacea ssp. dracunculifolia Ophrys tenthredinifera
Corynephorus divaricatus ssp. articulatus Orobanche foetida
Crypsis aculeata Otanthus maritimus
Cyperus laevigatus ssp. distachyos Polycarpon tetraphyllum ssp. diphyllum
Eleocharis palustris ssp. uniglumis Polygonum aviculare ssp. microspermum
Elymus elongatus Polygonum salicifolium
Elymus pungens ssp. pycnanthus Puccinellia fasciculata
Gladiolus communis ssp. byzantinus Puccinellia festuciformis ssp. lagascana
Hainardia cylindrica Ruppia cirrhosa
Halimium halimifolium ssp. halimifolium Sagina maritima
Juncus acutus ssp. tommasinii Salsola soda
Juncus compressus ssp. gerardi Scirpus litoralis
Kosteletzkya pentacarpa Serapias vomeracea
Lippia nodiflora Serapias parviflora
Maresia nana Spartina versicolor
Melilotus siculus Stachys maritima
Moricandia moricandioides ssp. moricandioides Triglochin maritimum
Plantes d’ambients deltaics i orquídies, molt rares al Delta
Alisma plantago-aquatica Ophrys bertolonii ssp. catalaunica
Anacamptis pyramidalis Ophrys lutea
Aristolochia longa ssp. paucinervis Ophrys scolopax ssp. scolopax
Arthrocnemum macrostachyum Ophrys speculum
Barlia robertiana Platanthera bifolia
Carex riparia Polygonum amphibium
Catapodium marinum Potamogeton densus
Cephalanthera longifolia Potamogeton pusillus
Cephalanthera rubra Ranunculus aquatilis ssp. baudotii
Epilobium parviflorum Salix elaeagnos ssp. angustifolia
Epipactis atrorubens ssp. parviflora Salix purpurea
Epipactis helleborine ssp. helleborine Scirpus cernuus
Epipactis microphylla Scrophularia auriculata ssp. pseudoauriculata
Equisetum telmateia Separias lingua
Euphorbia paralias Sparganium erectum ssp. erectum
Helianthemum hirtum Spergularia diandra
Hymenolobus procumbens ssp. procumbens Sphenopus divaricatus
Juncus bufonius ssp. hybridus Tamarix africana
Limodorum abortivum ssp. abortivum Veronica beccabunga
Lysimachia vulgaris Zannichellia palustris ssp. palustris
Molinia coerulea ssp. arundinacea
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Plantes més vulnerables que configuren hàbitats prioritaris al Delta i altres plantes d’interès
Aceras antropophorum Pistacia lentiscus, formes pulvinulars
Arthrocnemum fruticosum Plantago crassifolia
Asparagus horridus Populus alba
Cladium mariscus Rosmarinus officinalis, formes pulvinulars
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa Ruppia maritima
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Saccharum ravennae
Ophrys apifera ssp. apifera Silene sclerocarpa
Ophrys fusca ssp. fusca Spiranthes spiralis
Ophrys sphegodes ssp. garganica Tamarix canariensis
Orchis coriophora ssp. fragrans Thymelaea hirsuta
Pancratium maritimum

Triglochin 
maritimum.
És una espècie 
dels prats 
salabrosos humits 
que es pot trobar 
a la maresma del 
Remolar-Filipines.

Maresia nana.
És una planta 
que colonitza 
els sectors de 
rereduna de la 
platja de Cal 
Francès.

Arthrocnemum 
macrostachyum.
Espècie arbustiva 
dels sòls fortament 
salins. Les millors 
poblacions es 
trobaven en 
terrenys avui 
absorbits per 
l’ampliació de 
l’aeroport.

Figura 10. Distribució 
d’algunes plantes molt ra-
res al delta del Llobregat. 
Font: González et al., 2016.
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Vaques, que van desaparèixer a causa de 
l’ampliació de l’aeroport.

Entre els hàbitats d’interès prioritari per a 
la Unió Europea o en situació de risc de des-
aparició, al Delta podem citar els ambients 
de rereduna i la pineda, les llacunes litorals, 
les comunitats de mansega i el bosc de ribe-
ra. Entre els ambients de rereduna, per la 
seva raresa destaquen els poblaments de bu-
falaga (Thymelaea hirsuta) i les formacions 
pulvinulars de pi, llentiscle o romaní que 
constitueixen una de les comunitats vegetals 
més singulars i més amenaçades del delta del 
Llobregat. Les jonqueres interdunars amb 
cesquera (Saccharum ravennae) mantenen 
únicament superfícies significatives a la ma-
rina de Gavà. Pel que fa al bosc de ribera, fins 
avui s’han mantingut únicament alguns frag-
ments d’albereda natural en alguns sectors 
del municipi de Gavà i, més transformats, de 
Castelldefels. Altres arbres del bosc de ribera 
es conserven únicament en fileres en els 
marges dels canals; és el cas del freixe (Fraxi-
nus angustifolia) i de diferents espècies de 
salze (Salix elaeagnos, Salix purpurea).

7.6.3.2. Plantes legalment protegides  
i amenaçades

A la taula 8 es presenta una relació de les plan-
tes presents al delta del Llobregat que estan 
protegides per algun decret o normativa de 
la Unió Europea, de l’Estat espanyol o de la 
Generalitat de Catalunya, o bé que figuren 
en llistes vermelles d’àmbit global o regional, 
citades com a amenaçades o en situació de 
risc segons els criteris establerts per la UICN 
(Unió Internacional per a la Conservació de 
la Natura).

Les referències que s’han considerat són: 
a) Listado de especies silvestres en régimen de 
protección especial y catálogo español de espe-
cies amenazadas (RD 139/2011); b) Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya (Decret 
172/2008 modificat amb la resolució AAM/ 
732/2015); c) European Red List of Vascular 
Plants (2011); d) Lista roja de la flora vascular 
española (2010), i e) Llibre vermell de les plan-
tes vasculars endèmiques i amenaçades de Ca-
talunya (2010).

Kosteletzkya pentacarpa

El gènere Kosteletzkya (Malvaceae) inclou 
entre quinze i vint espècies majoritària-
ment tropicals. L’única espècie europea, la 
trencadalla (Kosteletzkya pentacarpa), 
creix en diversos aiguamolls de les mars 
Mediterrània, Negra i Càspia (Monés, 
1998). La majoria de localitats de la Unió 
Europea són integrades per pocs exem-
plars, o fins i tot ja han desaparegut. Per 
això, l’espècie ha estat inclosa a la Directiva 
92/43 de la Unió Europea, al Conveni de 
Berna sobre protecció de flora i fauna sil-
vestres i al Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya (Decret 172/2008) com a espè-
cie vulnerable.

Els Països Catalans concentren totes les 
localitats conegudes de l’espècie a la penín-
sula Ibèrica. A les de l’albufera de València 

(Costa et al., 1984), el delta del Llobregat 
(Sennen, 1925; Bolòs i Bolòs, 1950), la plat-
ja d’Algaiarens de Menorca (Llorens, 1979) 
i la platjola de ses Cases de Cabrera (Palau, 
1954) cal sumar-hi la trobada recentment a 
l’hemidelta nord de l’Ebre (Guardiola et 
al., 2012). La situació de les poblacions de 
la trencadalla en aquestes localitats és va-
riable. Mentre que les localitats balears, 
amb poblacions reduïdes, es poden donar 
per desaparegudes, les de l’albufera de Va-
lència i el delta de l’Ebre són formades per 
milers d’exemplars.

Al delta del Llobregat, la trencadalla es 
localitza exclusivament als marges inunda-
bles de l’estany de la Ricarda, ocupats per 
Phragmites australis, Juncus acutus, Juncus 
maritimus i Spartina versicolor. L’any 1998 
es va fer un cens complet de l’espècie que va 
comptabilitzar 673 adults en deu poblacions 
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repartides per una àrea de 6,25 ha (vegeu 
la primera imatge). La dinàmica de tres 
d’aquestes poblacions ha estat objecte de se-
guiment durant gairebé una dècada (1996-
2005), durant la qual s’han estudiat els 
principals paràmetres demogràfics (Pino i 
Roa, 2007) que s’han combinat en models 
estructurats i periòdics que han permès 
determinar les taxes anuals d’augment po-
blacional i la seva variabilitat entre anys 
(Pino et al., 2007).

Els resultats d’aquests estudis van per-
metre conèixer, per primer cop, la dinàmi-
ca de les poblacions de la trencadalla. A 
grans trets, es caracteritza per l’existència 
d’un banc de llavors temporal, una incor-
poració d’individus adults escassa i fluc-
tuant i una gran estabilitat del contingent 
adult ja existent. L’espècie depèn exclusi-
vament de les llavors per a la reproducció, 
que germinen sense problemes sota la ve-
getació, que, a més, exerceix un efecte faci-
litador sobre l’establiment i la floració dels 
nous individus. Un cop assoleixen l’estat 
adult, la mortalitat dels individus és molt 
baixa i el creixement és molt ràpid. Poden 
viure més d’una dècada, tot i que a partir 
del cinquè any de vida adulta comença un 

procés ràpid de pèrdua de fecunditat (ve-
geu la segona imatge).

Per als anys estudiats, les tres pobla-
cions estudiades mostren, de mitjana, un 
increment poblacional positiu (λ = 1,128 ± 
0,039), amb diferències notables entre 
anys. Segons les anàlisis realitzades per po-
blacions i anys, aquest augment poblacio-
nal és majoritàriament degut a la supervi-
vència dels adults, mentre que la seva 
variació interanual és principalment expli-
cada pels canvis en el creixement i la fe-
cunditat dels adults.

En definitiva, la dinàmica poblacional 
de l’espècie al delta del Llobregat ens per-
met ser optimistes. Tanmateix, la manca de 
reproducció vegetativa i d’un banc de lla-
vors persistent fa que aquesta dinàmica po-
sitiva depengui del manteniment d’una po-
blació adulta fèrtil. Hi ajuda l’elevada 
supervivència i longevitat dels adults, però 
el seu creixement i la seva fecunditat es 
veuen afectats d’una manera recurrent per 
paràsits minadors de les tiges com la xinxa 
de les malves (Oxycarenus lavaterae) i, 
puntualment, per la manca d’aigua a les 
maresmes, que va assolir nivells crítics du-
rant l’ampliació de l’aeroport de Barcelona.

Distribució de les poblacions de Kosteletzkya pen-
tacarpa als marges de la Ricarda (clapes verme-
lles). Font: Joan Pino.

Detall de Kosteletzkya pentacarpa. Fotografia: En-
ric de Roa.
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7.6.4. La flora exòtica

El transport d’espècies fora de la seva àrea de 
distribució original, ja sigui intencionat o in-
voluntari, s’ha produït per part de l’activitat 
humana des de temps immemorials. A la 
conca mediterrània, la intervenció humana 
ha afavorit la introducció d’espècies que avui 
considerem pròpies dels nostres ecosistemes, 
com la figuera (Ficus carica) o la canya (Arun-

do donax). No obstant això, factors com la 
millora de les comunicacions, l’augment del 
comerç i del turisme, el canvi climàtic i la 
transformació del paisatge han contribuït a 
incrementar vertiginosament el ritme d’in-
troducció d’espècies exòtiques a les últimes 
dècades, així com els seus impactes ecològics 
i socioeconòmics.

Entre els impactes ecològics cal destacar el 
desplaçament d’espècies natives (per compe-

Taula 8. Espècies de la flora vascular protegides o amenaçades presents al delta del Llobregat. Font: Gon-
zález et al., 2016.

Nom

Listado de 
especies en 
régimen de 
protección 

especial

Catàleg  
de flora 

amenaçada 
de 

Catalunya

European 
Red List 

of 
Vascular 

Plants

Lista 
roja de 
la flora 

vascular 
española

Llibre 
vermell de 
les plantes 

vasculars de 
Catalunya

Cenchrus incertus* PEIN
Gladiolus communis ssp. byzantinus DD
Halimium halimifolium ssp. 
halimifolium

VL VU

Juncus acutus ssp. tommasinii DD
Kosteletzkya pentacarpa Sí VL VU VU
Lippia nodiflora DD
Maresia nana VL VU
Melilotus siculus NT
Najas marina VL DD
Ophrys bertolonii ssp. catalaunica LC
Orobanche foetida EP EN
Otanthus maritimus EP EN
Puccinellia fasciculata LC
Salsola soda DD
Serapias parviflora VU
Serapias vomeracea NT
Spartina versicolor** PEIN
Stachys maritima EP EN EN

Categories d’amenaça utilitzades al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya: PEIN: espècies protegides en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural; EP: en perill d’extinció; VL: vulnerables. Categories d’amenaça utilitzades a les llistes 
vermelles: EN: en perill; VU: vulnerable; NT: quasi amenaçat; LC: preocupació menor; DD: dades deficients.
* La inclusió de Cenchrus incertus al PEIN es considera discutible atès que és una espècie introduïda.
** Espècie citada com a Spartina juncea al PEIN.
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tència, depredació, transmissió de malalties, 
hibridació, etc.) i els canvis en l’estructura i el 
funcionament dels ecosistemes (canvis en el 
cicle de l’aigua, en els cicles biogeoquímics, 
etc.). Entre els impactes econòmics cal ressal-
tar els efectes negatius sobre la producció agrí-
cola, l’obstrucció de les canalitzacions d’aigua 
o les malalties transmeses per algunes espècies.

Cal destacar, però, que només una petita 
part de les es pècies exòtiques esdevenen in-
vasores. Des de la seva arribada als territoris 
receptors, les espècies exòtiques passen per 
un seguit d’etapes successives d’introducció, 
establiment i expansió durant les quals ac-
tuen un seguit de filtres ecològics que no to-
tes les espècies aconsegueixen superar. Es 
consideren espècies invasores les naturalitza-
des en ambients naturals o seminaturals que 
produeixen canvis significatius sobre els eco-
sistemes en termes de composició, estructura 
o processos i que tenen potencial d’expansió 
(Andreu et al., 2011). A Catalunya hi ha do-
cumentades gairebé un total de 600 plantes 
exòtiques, de les quals poc més d’un 10 % són 
invasores (Projecte Exocat, 2012).

7.6.4.1. La flora exòtica al Delta

Al delta del Llobregat, la recerca botànica 
realitzada a les darreres dècades ha permès 

detectar 219 espècies de plantes exòtiques 
que han colonitzat el territori. Això posa de 
manifest la gran concentració de plantes 
exòtiques al Delta, característica que com-
parteix amb la resta de territoris metropoli-
tans i costaners de Catalunya (Pino et al., 
2005). D’una banda, l’elevada densitat de po-
blació i la presència d’infraestructures de 
transport de mercaderies i viatgers (port, ae-
roport, xarxa de carreteres i vies de tren, etc.) 
afavoreixen l’arribada de propàguls (llavors, 
fragments, individus sencers) de plantes exò-
tiques, mentre que el clima suau i l’artificia-
lització del paisatge afavoreixen l’establiment 
i l’expansió d’aquestes espècies al medi. Tan-
mateix, cal subratllar que, entre les plantes 
exòtiques del Delta, només 33 (14,7 % del to-
tal) es consideren invasores, mentre que 104 
(47,7 %) són establertes no invasores, 61 
(28,0 %) són espècies ornamentals i de cultiu 
subespontànies que no tenen poblacions au-
tosostenibles, i 21 (9,6 %) es consideren ex-
tingides (figura 11).

Això no vol dir, però, que les plantes exò-
tiques siguin un problema menor al Delta, 
atès que tots els hàbitats naturals amb interès 
de conservació són colonitzats per les plantes 
invasores, com es pot veure a la figura 12. Hi 
destaquen les dunes, amb una dotzena d’es-
pècies invasores entre les quals cal esmentar 
Ambrosia coronopifolia, Ambrosia tenuifolia, 
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Invasores Establertes Subespontànies Extingides

Figura 11. Categories de 
les espècies de plantes exò-
tiques del delta del Llobre-
gat. Font: González et al., 
2016.
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Carpobrotus edulis, Conyza sumatrensis, 
Cortaderia selloana, Cuscuta campestris, Oe-
nothera glazioviana i Xanthium echinatum. 
També són freqüents a la pineda litoral, on 
destaquen plantes herbàcies com Stenota-
phrum secundatum, arbustos i lianes com 
Cotoneaster pannosus, Lonicera japonica i 
Pittosporum tobira, i arbres com Acer negun-
do i Robinia pseudoacacia. Probablement, el 
fet que les platges siguin un dels ambients 
més transformats i freqüentats per l’activitat 
humana és la causa de la proliferació d’espè-
cies invasores. A la pineda, la major estabili-
tat de l’ambient explica la proliferació de 
plantes exòtiques llenyoses.

Els ambients fluvials també es troben for-
ça envaïts, especialment les seves riberes, on 
proliferen plantes herbàcies anuals o peren-
nes, com ara Artemisia annua, Artemisia ver-
lotiorum, Aster squamatus, Conyza sumatren-
sis, Paspalum distichum o la canya (Arundo 
donax). També hi trobem alguns hidròfits, 
com Ludwigia peploides al riu Llobregat o 
Azolla filiculoides als canals agrícoles. L’alt 
grau de pertorbació i l’abundància de nu-
trients provinents dels conreus veïns expli-
quen la proliferació de plantes exòtiques en 
els ambients fluvials. Fins i tot hàbitats relati-
vament naturals com els canyissars i les jon-
queres halòfiles es troben colonitzats per les 

espècies exòtiques. Als canyissars hi podem 
trobar Bidens frondosa, Ipomoea purpurea, 
Lonicera japonica o Cortaderia selloana. A 
les jonqueres, la salinitat limita l’entrada de 
plantes invasores, tot i que hi poden ser fre-
qüents Aster squamatus, Paspalum distichum 
o Xanthium echinatum.

En general, la invasió dels hàbitats natu-
rals del Delta està molt lligada a les seves 
condicions ecològiques, però també al llegat 
històric de canvis en aquests hàbitats (Pino 
et al., 2006). Els hàbitats més mèsics, com ara 
dunes i canyissars, són en general més en-
vaïts que els més extrems, com ara jonqueres 
halòfiles o salicornars. No obstant això, el 
grau d’invasió és notablement més baix en 
els sectors que s’han mantingut estables que 
als que han patit canvis al llarg de les últimes 
dècades. Entre aquests darrers, els que han 
estat objecte de degradació recent són més 
vulnerables a les invasions que els que mos-
tren canvis de tipus progressiu, com ara els 
que han permès la restauració de maresmes a 
partir de conreus abandonats.

BIBLIOGRAFIA

Andreu, J.; Pino, J.; Rodríguez-Labajos, 
B.; Munné, A. (2011). Avaluació de l’estat 
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ANNEX

Catàleg florístic

Div. PTERIDÒFITS
F. Equisetàcies

Equisetum arvense L. 
Equisetum ramosissimum Desf. ssp. 
ramosissimum 
Equisetum telmateia Ehrh. 

F. Polipodiàcies 
Adiantum capillus-veneris L. 
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. 
onopteris (L.) Heufler
*Asplenium trichomanes L.
Polypodium vulgare L. ssp. serrulatum 
Arcang. 
Pteris vittata L. 

F. Azol·làcies
Azolla filiculoides Lam. 

Div. ESPERMATÒFITS
Sdiv. GIMNOSPERMES
F. Pinàcies

Pinus halepensis Mill. 
Pinus pinaster Ait. 
Pinus pinea L. 
Pinus radiata D. Don 

F. Cupressàcies
Cupressus sempervirens L. 
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa 
(Sibth. et Sm.) Ball 
Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus
Thuja orientalis L.
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Sdiv. ANGIOSPERMES
Cl. DICOTILEDÒNIES
F. Lauràcies

Laurus nobilis L. 

F. Ranunculàcies
Clematis flammula L. 
Clematis vitalba L. 
Delphinium ajacis L.
Helleborus foetidus L. 
Nigella damascena L. 
*Ranunculus aquatilis L. ssp. aquatilis
Ranunculus aquatilis L. ssp. baudotii 
(Godr.) Ball 
Ranunculus bulbosus L. ssp. aleae 
(Willk.) Rouy et Fouc. 
*Ranunculus ficaria L. 
Ranunculus muricatus L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus sardous Crantz ssp. sardous
Ranunculus sardous Crantz ssp. trilobus 
(Desf.) Rouy et Fouc.
Ranunculus sceleratus L. 
*Ranunculus trichophyllus Chaix 

F. Ceratofil·làcies
*Ceratophyllum demersum L. 

F. Aristoloquiàcies
Aristolochia longa L. ssp. paucinervis 
(Pomel) Batt. in Batt. et Trab. 
*Aristolochia rotunda L. 

F. Crassulàcies
*Crassula tillaea Lester-Garland 
*Sedum album L. ssp. album
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

F. Rosàcies
Agrimonia eupatoria L. ssp. eupatoria
Cotoneaster pannosus Franch. 
Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
Potentilla reptans L. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus domestica L. ssp. domestica
Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) 
Bonnier et Layens
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 
Prunus mahaleb L.
Prunus persica (L.) Batsch 
Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. 
Schneid. 
Pyracantha coccinea M. J. Roemer
Pyrus communis L. ssp. communis
Pyrus malus L. ssp. mitis (Wallr.) Syme
Rosa agrestis Savi 
Rosa canina L. ssp. canina
Rosa canina L. ssp. stylosa (Desv.) F. 
Masclans
Rosa micrantha Borrer ex Sm. in 
Sowerby 
*Rosa pouzinii Tratt. 
*Rosa rubiginosa L. 
Rubus caesius L. 
*Rubus canescens DC. 
Rubus ulmifolius Schott 
Sanguisorba minor Scop. ssp. balearica 
(Nyman) Muñoz Garm. et C. Navarro 

F. Platanàcies
Platanus hispanica Mill. ex Münchh. 

F. Mimosàcies
Acacia dealbata Link  
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 
Acacia retinoides Schltdl. 

F. Papilionàcies
Anthyllis cytisoides L. 
Anthyllis tetraphylla L. 
Astragalus echinatus Murray
*Astragalus hamosus L. 
Astragalus monspessulanus L. ssp. 
gypsophilus Rouy 
Astragalus sesameus L. 
Biserrula pelecinus L. 
Calicotome spinosa (L.) Link ssp. spinosa 
Ceratonia siliqua L.
Cercis siliquastrum L. 
Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Coronilla valentina L. ssp. glauca (L.) 
Batt. in Batt. et Trab.
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Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. 
gracile (Jord.) Rouy in Rouy et Fouc. 
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC. 
Genista monspessulana (L.) L. A. S. 
Johnson
*Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. 
ssp. scorpius
Glycyrrhiza glabra L. 
*Hedysarum spinosissimum L. 
Hippocrepis multisiliquosa L. ssp. ciliata 
(Willd.) Maire 
Lathyrus annuus L. 
Lathyrus aphaca L. 
Lathyrus cicera L. 
Lathyrus clymenum L. 
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus latifolius L. 
Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC. 
*Lathyrus odoratus L. 
Lathyrus setifolius L. 
Lathyrus sphaericus Retz. 
Lathyrus tingitanus L.
Lotus corniculatus L. ssp. corniculatus
Lotus corniculatus L. ssp. tenuifolius (L.) 
P. Fourn. 
Lotus creticus L. ssp. creticus
Lotus edulis L. 
Lotus ornithopodioides L. 
Medicago arabica (L.) Huds. 
Medicago arborea L. ssp. arborea
*Medicago doliata Carmign. 
Medicago littoralis Rhode ex Loisel. 
Medicago lupulina L. 
Medicago marina L. 
Medicago minima (L.) L. 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
Medicago polymorpha L. ssp. microcarpa 
(Urb.) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot 
Medicago polymorpha L. ssp. polymorpha
*Medicago praecox DC. 
Medicago sativa L. ssp. sativa
Medicago scutellata (L.) Mill. 
Medicago truncatula Gaertn. 
Melilotus albus Medic. 
Melilotus altissimus Thuill. 
Melilotus indicus (L.) All. 
Melilotus officinalis (L.) Lam. 

Melilotus siculus (Turra) B. D. Jacks. 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. 
Melilotus sulcatus Desf. 
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 
*Onobrychis saxatilis (L.)Lam. 
Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et 
DC. ssp. supina
Onobrychis viciifolia Scop. 
Ononis minutissima L. 
Ononis mitissima L. 
Ononis natrix L. ssp. natrix. 
Ononis natrix L. ssp. ramosissima (Desf.) 
Batt. et Trab. 
*Ononis pusilla L. 
Ononis reclinata L. 
Ononis spinosa L. ssp. antiquorum (L.) 
Arcang. 
Ononis viscosa L. ssp. breviflora (DC.) 
Nyman 
Psoralea bituminosa L. 
Retama monosperma (L.) Boiss. 
*Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 
Robinia pseudoacacia L. 
Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus 
(L.) Thell. 
Scorpiurus muricatus L. ssp. sulcatus (L.) 
Thell. 
Spartium junceum L. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. 
*Trifolium alexandrinum L. 
Trifolium angustifolium L. 
Trifolium arvense L. 
Trifolium campestre Schreb. in Sturm 
Trifolium fragiferum L. 
Trifolium glomeratum L. 
Trifolium lappaceum L. 
*Trifolium obscurum Savi ssp. 
aequidentatum (Pérez Lara) C. Vicioso. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Trifolium resupinatum L. 
Trifolium scabrum L. 
*Trifolium squamosum L. 
*Trifolium suffocatum L. 
Trifolium tomentosum L. 
*Trigonella foenum-graecum L. 
*Trigonella monspeliaca L. 
Ulex parviflorus Pourr. ssp. parviflorus 
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Vicia benghalensis L. 
Vicia cracca L. ssp. tenuifolia (Roth) 
Bonnier et Layens 
Vicia faba L. 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 
Vicia hybrida L. 
Vicia lutea L. 
Vicia peregrina L. 
Vicia sativa L. ssp. amphicarpa (L.) Batt. 
in Batt. et Trab. 
Vicia sativa L. ssp. cordata (Hoppe) Batt. 
Vicia sativa L. ssp. macrocarpa Moris. 
Vicia sativa L. ssp. nigra (L.) Ehrh. 
Vicia sativa L. ssp. sativa
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. ssp. 
gracilis (Loisel.) Hook. 
Vicia villosa Roth. ssp. pseudocracca 
(Bertol.) Rouy 
*Vicia villosa Roth. ssp. triflora (Ten.) O. 
Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot 
Vicia villosa Roth. ssp. varia (Host) Corb. 

F. Litràcies
*Ammannia baccifera L. ssp. aegyptiaca 
(Willd.) Koehne 
*Ammannia coccinea Rottb. 
Ammannia robusta Heer et Regel 
Lythrum hyssopifolia L. 
Lythrum junceum Banks et Sol. in Russell 
Lythrum salicaria L. 

F. Mirtàcies
Eucalyptus ssp. 
Myrtus communis L.

F. Punicàcies
Punica granatum L. 

F. Onagràcies
Epilobium hirsutum L. 
Epilobium parviflorum Schreb. 
Epilobium tetragonum L. 
Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven 
ssp. montevidensis
Oenothera glazioviana Micheli 
Oenothera indecora Cambess. ssp. 
indecora
Oenothera rosea L’Hér. ex Ait. 

F. Halogràcies
*Myriophyllum spicatum L. 
*Myriophyllum verticillatum L. 

F. Timeleàcies
Daphne gnidium L. 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. 
Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. 
ssp. passerina
*Thymelaea passerina (L.) Coss. et 
Germ. ssp. pubescens (Guss.) Maire 

F. Eleagnàcies
Elaeagnus angustifolia L. 

F. Passifloràcies
Passiflora caerulea L. 

F. Papaveràcies
Fumaria bastardii Boreau in Duch. 
Fumaria capreolata L. 
Fumaria gaillardotii Boiss. ssp. major 
(Maire in Jahand. et Maire) O. Bolòs et 
Vigo
Fumaria officinalis L. ssp. officinalis
Fumaria parviflora Lam. 
Fumaria petteri Reichenb. ssp. calcarata 
(Cad.) Lidén et Soler 
Fumaria reuteri Boiss. 
Glaucium flavum Crantz 
Hypecoum procumbens L. ssp. 
grandiflorum (Benth.) Pau 
Papaver dubium L. ssp. dubium
Papaver hybridum L. 
Papaver pinnatifidum Moris 
Papaver rhoeas L. 
Papaver somniferum L. ssp. 
somniferum
*Platycapnos spicata (L.) Bernh. 
*Roemeria hybrida (L.) DC. 

F. Caparàcies
Capparis spinosa L.

F. Crucíferes
*Alyssum alyssoides (L.) L. 
Alyssum maritimum (L.) Lam. ssp. 
maritimum 
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Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl 
et Heynh. 
Brassica fruticulosa Cyrillo ssp. 
fruticulosa
Brassica juncea (L.) Czern. 
Brassica napus L. 
Brassica nigra (L.) Koch in Roehl 
Brassica oleracea L. ssp. oleracea
Brassica rapa L. 
Brassica tournefortii Gouan 
Cakile maritima Scop. ssp. maritima
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. ssp. 
bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. ssp. 
rubella (Reut.) Hobkirk
Cardamine hirsuta L. 
Coronopus didymus (L.) Sm. 
Coronopus squamatus (Forsk.) Asch. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
Diplotaxis muralis (L.) DC. 
*Diplotaxis viminea (L.) DC. 
Erophila verna (L.) F. Chev. ssp. praecox 
(Steven) P. Fourn. 
Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa 
(Mill.) Thell. in Hegi 
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. 
E. Schulz ssp. nasturtiifolium
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat 
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ssp. 
procumbens 
*Isatis tinctoria L. 
Lepidium draba L. ssp. draba
Lepidium graminifolium L. 
*Lepidium ruderale L. 
Lunaria annua L. ssp. annua
*Malcolmia africana (L.) R. Br. 
Malcolmia littorea (L.) R. Br. in Aiton 
Maresia nana (DC.) Batt. in Batt. et Trab. 
Matthiola sinuata (L.) R. Br. ssp. sinuata
Moricandia arvensis (L.) DC. ssp. arvensis
Moricandia moricandioides (Boiss.) 
Heyw. ssp. moricandioides
Raphanus raphanistrum L. ssp. landra 
(Moretti ex DC.) Bonnier et Layens
*Raphanus raphanistrum L. ssp. 
raphanistrum
Raphanus raphanistrum L. ssp. sativus 
(L.) Domin

Rapistrum rugosum (L.) Bergeret ssp. 
rugosum
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) 
Hayek ssp. nasturtium-aquaticum
Sinapis alba L. ssp. alba
Sinapis alba L. ssp. mairei (H. Lindb.) 
Maire
Sinapis arvensis L. 
Sisymbrium erysimoides Desf. 
Sisymbrium irio L. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

F. Resedàcies
Reseda lutea L. 
Reseda phyteuma L. ssp. phyteuma

F. Cistàcies
Cistus albidus L. 
Cistus clusii Dunal 
*Cistus ladanifer L. 
Cistus monspeliensis L. 
Cistus salviifolius L. 
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. ssp. 
montana (Pomel) Güemes et Muñoz Garm. 
Fumana laevipes (L.) Spach 
Fumana thymifolia (L.) Spach ssp. 
thymifolia
Halimium halimifolium (L.) Willk. in 
Willk. et Lange ssp. halimifolium
*Helianthemum guttatum (L.) Mill. ssp. 
guttatum
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 
*Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 
*Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. 
Cours. 

F. Tamaricàcies
Tamarix africana Poiret 
Tamarix canariensis Willd.
Tamarix ramosissima Ledeb 

F. Frankeniàcies
*Frankenia laevis L. ssp. intermedia 
(DC.) Maire 
Frankenia pulverulenta L. 

F. Elatinàcies
*Bergia capensis L. 
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F. Violàcies
Viola suavis Bieb. ssp. sepincola (Jord.) 
W. Becker 
Viola tricolor L. ssp. arvensis (Murray) 
Gaudin 

F. Gutíferes
Hypericum perforatum L. 

F. Malvàcies
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 
Abutilon teophrasti Medic. 
*Althaea cannabina L. 
*Althaea ficifolia (L.) Cav. 
Althaea officinalis L. 
Kosteletzkya pentacarpa (L.) Ledeb. 
Lavatera arborea L. 
Lavatera cretica L. 
*Malva nicaeensis All. 
Malva parviflora L. 
Malva sylvestris L. 

F. Oxalidàcies
Oxalis articulata Savigny in Lam. 
Oxalis corniculata L. ssp. corniculata
Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth 
ssp. corymbosa (DC.) O. Bolòs et Vigo 
Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. 
et Kunth 
Oxalis pes-caprae L. 

F. Geraniàcies
Erodium chium (L.) Willd. 
Erodium ciconium (L. et Jusl.) L’Hér. in 
Ait.
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. in Ait. 
ssp. cicutarium
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. ssp. 
laciniatum
Erodium malacoides (L.) L’Hér. ssp. 
malacoides
Erodium moschatum (L.) L’Hér. in Ait. 
Geranium columbinum L. 
Geranium dissectum L. 
Geranium molle L. ssp. molle
Geranium robertianum L. ssp. 
purpureum (Vill.) Nyman 
Geranium rotundifolium L. 

F. Linàcies 
Linum maritimum L. 
*Linum narbonense L. 
Linum strictum L. ssp. strictum
Linum usitatissimum L. ssp. 
angustifolium (Huds.) Thell.
Linum usitatissimum L. ssp. usitatissimum

F. Tropeolàcies
Tropaeolum majus L. 

F. Zigofil·làcies
*Peganum harmala L. 
Tribulus terrestris L. ssp. orientalis 
(A. Kerner) Dostál
Tribulus terrestris L. ssp. terrestris

F. Rutàcies
Citrus aurantium L. 
Citrus limon (L.) Burm. 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 
Ruta chalepensis L. ssp. angustifolia 
(Pers.) Cout.
Ruta chalepensis L. ssp. chalepensis

F. Aceràcies 
Acer negundo L. 

F. Coriariàcies 
Coriaria myrtifolia L. 

F. Poligalàcies 
*Polygala exilis DC. 
Polygala rupestris Pourr. ssp. rupestris

F. Simarubàcies
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

F. Anacardàcies 
Pistacia lentiscus L. 

F. Ramnàcies 
Rhamnus alaternus L. 
*Ziziphus jujuba Mill. 

F. Vitàcies
Vitis vinifera L. 
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F. Cornàcies
Cornus sanguinea L. 

F. Araliàcies 
Hedera helix L. 

F. Umbel·líferes 
Ammi majus L. 
*Ammi visnaga (L.) Lam. 
Apium graveolens L. 
Apium nodiflorum (L.) Lag. ssp. 
nodiflorum
*Berula erecta (Huds.) Coville 
*Bupleurum semicompositum L. 
Bupleurum tenuissimum L. ssp. 
tenuissimum
*Caucalis platycarpos L. 
Conium maculatum L. 
Coriandrum sativum L. 
Crithmum maritimum L. 
Daucus carota L. ssp. carota
Daucus carota L. ssp. maritimus (Lam.) 
Batt. in Batt. et Trab.
Daucus carota L. ssp. maximus (Desf.) 
Ball
Echinophora spinosa L. 
Eryngium campestre L. 
Eryngium maritimum L. 
Foeniculum vulgare Mill. ssp. piperitum 
(Ucria) Cout. 
Oenanthe crocata L.
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. 
Petroselinum crispum (Mill.) Hill
Pseudorlaya pumila (L.) Grande ssp. 
pumila
*Ptychotis saxifraga (L.) Leret et 
Barrandon 
*Ridolfia segetum (L.) Moris 
*Scandix pecten-veneris L.
*Sison amomum L. 
Smyrnium olusatrum L. 
Torilis arvensis (Huds.) Link ssp. 
neglecta Thell. in Hegi
Torilis arvensis (Huds.) Link ssp. recta Jury
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 
*Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 

F. Betulàcies 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

F. Fagàcies 
Quercus coccifera L. ssp. coccifera
Quercus ilex L. ssp. ilex
Quercus pubescens Willd. 

F. Salicàcies 
Populus alba L. 
Populus deltoides Marshall
Populus nigra L.
Populus × canadensis Moench
Salix alba L. ssp. alba
Salix atrocinerea Brot. 
Salix babylonica Mill. 
Salix elaeagnos Scop. ssp. angustifolia 
(Cariot) Rech. f. 
Salix fragilis L. 
Salix purpurea L. 
*Salix triandra L. 

F. Ulmàcies 
Celtis australis L.
Ulmus minor Mill. 
Ulmus pumila L. 

F. Moràcies
Ficus carica L.
Morus alba L. 
Morus nigra L. 

F. Cannabàcies
Cannabis sativa L. 
*Humulus lupulus L. 

F. Urticàcies
Parietaria officinalis L. ssp. judaica (L.) 
Béguinot 
Urtica dioica L. 
Urtica membranacea Poiret in Lam. 
Urtica urens L. 

F. Euforbiàcies
*Andrachne telephioides L. 
Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. ssp. 
tinctoria
Euphorbia characias L. ssp. characias
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Euphorbia dentata Michx. 
Euphorbia exigua L. ssp. exigua
Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopia
Euphorbia hirsuta L. 
Euphorbia lathyris L. 
Euphorbia maculata L. 
Euphorbia paralias L. 
Euphorbia peplis L. 
Euphorbia peplus L. 
Euphorbia prostrata Ait. 
Euphorbia segetalis L. ssp. segetalis
Euphorbia serpens Kunth in Humb., 
Bonpl. et Kunth 
Euphorbia serrata L. 
Euphorbia terracina L. 
Mercurialis annua L. ssp. annua
Ricinus communis L.

F. Cal·litricàcies
*Callitriche obtusangula Le Gall 

F. Santalàcies
*Thesium humile Vahl 

F. Poligonàcies
Emex spinosa (L.) Campd. 
Polygonum amphibium L. 
Polygonum aubertii L. Henry 
Polygonum aviculare L. ssp aviculare
Polygonum aviculare L. ssp. 
microspermum (Jord. ex Boreau) Berher
Polygonum aviculare L. ssp. robertii 
(Loisel.) O. Bolòs et Vigo.
Polygonum convolvulus L. 
*Polygonum hydropiper L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum maritimum L. 
Polygonum persicaria L. 
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. 
Rumex × pratensis Mert. et Koch in 
Röhling
*Rumex acetosella L. 
Rumex bucephalophorus L. ssp. 
bucephalophorus
Rumex conglomeratus Murray 
Rumex crispus L. 
Rumex cristatus DC.
Rumex obtusifolius L. 

Rumex palustris Sm
Rumex pulcher L. ssp. pulcher
Rumex pulcher L. ssp. woodsii (De Not.) 
Arcang.

F. Fitolacàcies
Phytolacca americana L.

F. Aïzoàcies
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes 
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. in Phillips
Drosanthemum floribundum (Haw.) 
Schwantes 
*Mesembryanthemum crystallinum L. 
*Mesembryanthemum nodiflorum L. 

F. Cactàcies
Opuntia maxima Miller 

F. Nictaginàcies
Mirabilis jalapa L. 

F. Portulacàcies
Portulaca oleracea L. 

F. Basel·làcies
Boussingaultia cordifolia Ten. 

F. Cariofil·làcies
Arenaria serpyllifolia L. ssp. leptoclados 
(Reichenb.) Nyman 
Arenaria serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia
Cerastium glomeratum Thuill. 
Cerastium pumilum Curtis 
Cerastium semidecandrum L. 
Herniaria hirsuta L. ssp. cinerea (DC.) 
Arcang. 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin in 
Komarov ssp. hybrida
*Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin in 
Komarov ssp. mediterranea (Ledeb. in 
Link) O. Bolòs et Vigo 
*Myosoton aquaticum (L.) Moench 
Paronychia argentea Lam. 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et 
Heyw. ssp. prolifera
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. ssp. 
diphyllum (Cav.) Bolòs et Font Quer 
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Polycarpon tetraphyllum (L.) L. ssp. 
tetraphyllum
Sagina apetala Ard. ssp. erecta 
(Hornem.) Hermann 
Sagina maritima G. Don 
Sagina procumbens L. 
Saponaria officinalis L. 
*Silene conica L. 
*Silene conoidea L. 
Silene gallica L. 
*Silene inaperta L. 
Silene niceensis All. 
Silene nocturna L. ssp. nocturna
*Silene otites (L.) Wibel 
*Silene rubella L. 
Silene sclerocarpa Dufour 
Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. 
vulgaris
Spergularia diandra (Guss.) Boiss. 
Spergularia marina (L.) Griseb. 
Spergularia media (L.) C. Presl 
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl ssp. 
atheniensis (Heldr. et Sart.) Rouy et Fouc.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl ssp. 
nicaeensis (Sarato ex Burnat) Briq.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl ssp. 
rubra
Stellaria media (L.) Vill. ssp. major 
(Koch) Arcang.
Stellaria media (L.) Vill. ssp. media
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 

F. Quenopodiàcies
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. 
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) 
Moris 
Atriplex halimus L. 
Atriplex patula L. 
Atriplex portulacoides L. 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 
Atriplex rosea L. ssp. tarraconensis 
(Senn.) O. Bolòs et Vigo 
Atriplex tatarica L. 
Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) 
Arcang.
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris
Chenopodium album L. 
Chenopodium ambrosioides L. 

Chenopodium botrys L. 
Chenopodium glaucum L. 
*Chenopodium multifidumL. 
Chenopodium murale L. 
Chenopodium opulifolium Schrad. ex 
Koch et Ziz 
*Chenopodium urbicum L. 
Chenopodium vulvaria L. 
Kochia scoparia (L.) Schrad. ssp. culta 
(Voss) O. Bolòs et Vigo
Kochia scoparia (L.) Schrad. ssp. scoparia
Salicornia patula Duval-Jouve 
Salsola kali L. ssp. ruthenica (Iljin) Soó 
Salsola soda L. 
*Salsola vermiculata L. 
Spinacea oleracea L.
Suaeda maritima (L.) Dumort ssp. 
spicata (Willd.) O. Bolòs et Vigo 
Suaeda vera Forsk. ex J. F. Gmel. in L. 
ssp. vera

F. Amarantàcies
Alternanthera caracasana Kunth 
Amaranthus albus L.
Amaranthus blitoides S. Watson 
Amaranthus blitum L. ssp emarginatus 
(Moq. ex Uline et Bray) Carretero, Muñoz 
Garm. et Pedrol
Amaranthus blitum L. ssp. blitum
Amaranthus deflexus L. 
Amaranthus graecizans L. 
Amaranthus hybridus L. ssp. hybridus
*Amaranthus hybridus L. ssp. 
hypochondriacus (L.) Thell. 
Amaranthus muricatus Moq. 
Amaranthus retroflexus L. ssp. 
retroflexus
*Amaranthus spinosus L. 
Amaranthus viridis L. 

F. Ericàcies
Arbutus unedo L. 
Erica multiflora L. 

F. Primulàcies 
Anagallis arvensis L. ssp. arvensis
Anagallis arvensis L. ssp. foemina (Mill.) 
Schinz et Thell.
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*Anagallis tenella (L.) L. 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in 
DC. 
Coris monspeliensis L. ssp. monspeliensis
Lysimachia vulgaris L. 
Samolus valerandi L. 

F. Pitosporàcies
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton 

F. Plumbaginàcies
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. 
Limonium narbonense Mill. 
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 

F. Oleàcies
Fraxinus angustifolia Vahl ssp. oxycarpa 
(M. Bieb. ex Willd.) Franco et Rocha 
Afonso 
Olea europaea L. var. europaea (Mill.) 
Schinz et Thell.
Olea europaea L. var. sylvestris
Phillyrea angustifolia L. 
Phillyrea latifolia L. ssp. latifolia

F. Gencianàcies
*Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. 
imperfoliata (L. f.) Franco et Rocha
*Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. 
perfoliata
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. 
serotina (Koch ex Reichenb.) Vollmann
Centaurium erythraea Rafn ssp. majus 
(Hoffms. et Link) Laínz 
*Centaurium maritimum (L.) Fritsch 
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 
ssp. tenuiflorum (Hoffms. et Link) Maire
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 
*Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl. 

F. Apocinàcies
Nerium oleander L. 
*Vinca difformis Pourr. 
Vinca major L. 

F. Asclepiadàcies
Araujia sericifera Brot.
Cynanchum acutum L. 

Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait. f. in Ait. 
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench 

F. Convolvulàcies
Calystegia sepium (L.) R. Br. ssp. sepium
Calystegia sepium (L.) R. Br. ssp. 
silvatica (Kit.) Maire
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 
Convolvulus althaeoides L. 
Convolvulus arvensis L. 
Convolvulus sabatius Viviani 
Cuscuta campestris Yuncker 
Cuscuta epithymum (L.) L. 
Dichondra micrantha Urban 
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 
Ipomoea purpurea Roth 

F. Boraginàcies
Anchusa arvensis (L.) Bieb. 
*Anchusa undulata L. ssp. undulata
Borago officinalis L. 
Cynoglossum creticum Mill. 
Echium calycinum Viv. 
Echium italicum L.
Echium plantagineum L. 
Echium sabulicola Pomel 
Echium vulgare L. ssp. argentae (Pau) 
Font Quer 
Heliotropium curassavicum L. 
Heliotropium europaeum L. 
*Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 
Lithospermum arvense L. ssp. arvense
Myosotis arvensis (L.) Hill. ssp. arvensis
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes 
ssp. ramosissima
Nonea pulla (L.) DC. 
*Symphytum tuberosum L. ssp. tuberosum

F. Labiades
Ballota nigra L. ssp. foetida (Vis.) Hayek 
Lamium amplexicaule L. ssp. 
amplexicaule
Lavandula latifolia Medic. 
Lavandula stoechas L. ssp. stoechas
Lycopus europaeus L. 
Marrubium vulgare L. 
Melissa officinalis L. ssp. officinalis
Mentha × gentilis L.
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Mentha × piperita L.
Mentha aquatica L. 
Mentha pulegium L. 
Mentha spicata L.
Mentha suaveolens Ehrh. 
Origanum vulgare L. 
Phlomis fruticosa L. 
Prunella vulgaris L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Salvia verbenaca L. ssp. horminioides 
(Pourr.) Pugsley
Salvia verbenaca L. ssp. verbenaca
Satureja calamintha (L.) Scheele ssp. 
ascendens (Jord.) Briq. 
Satureja graeca L. ssp. graeca
Satureja vulgaris (L.) Fritsch ssp. 
vulgaris
*Sideritis romana L. ssp. romana
Sideritis scordioides L. 
Stachys maritima Gouan 
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 
Teucrium fruticans L.
Teucrium polium L. ssp. dunense Sennen 
*Teucrium scordium L. ssp. scordioides 
(Schreber) Arcang. 
Thymus vulgaris L. ssp. vulgaris

F. Verbenàcies
Lantana camara L. 
Lippia filiformis Schrad. 
Lippia nodiflora (L.) L. C. M. Richard in 
Michx. 
Verbena bonariensis L. 
Verbena officinalis L. 
Vitex agnus-castus L.

F. Solanàcies
Cestrum parqui L’Hér. 
*Datura ferox L. 
Datura inoxia Mill. 
Datura stramonium L. 
*Hyoscyamus albus L. 
Nicotiana glauca R. C. Graham 
Physalis peruviana L. 
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon 
Solanum chenopodioides Lam. 
Solanum dulcamara L. 
*Solanum linnaeanum Hepper et Jaeger 

Solanum lycopersicum L.
Solanum nigrum L. ssp. miniatum 
(Willd.) Hartm.
Solanum nigrum L. ssp. nigrum
Solanum tuberosum L. 

F. Escrofulariàcies
Antirrhinum majus L. ssp. majus
Antirrhinum orontium L. 
Bellardia trixago (L.) All. 
Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et 
Sherb ssp. muralis
Kickxia elatine (L.) Dumort. ssp. crinita 
(Mabille) Greut. 
Kickxia spuria (L.) Dumort. ssp. 
integrifolia (Brot.) R. Fern. 
*Linaria arvensis (L.) Desf. ssp. 
micrantha (Cav.) Lange
*Linaria arvensis (L.) Desf. ssp. simplex 
(Willd.) Lange
*Linaria triphylla (L.) Mill
Odontides luteus (L.) Clairv. 
Odontides vernus (Bellardi) Dumort. ssp. 
serotinus (Dumort.) Corb. 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl. 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 
Scrophularia auriculata L. ssp. 
pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs et 
Vigo 
*Scrophularia canina L. 
Scrophularia peregrina L. 
Verbascum boerhavii L.
Verbascum sinuatum L. 
Veronica anagallis-aquatica L. ssp. 
anagallis-aquatica
Veronica arvensis L. 
Veronica beccabunga L. 
Veronica hederifolia L. ssp. hederifolia
Veronica persica Poiret in Lam. 
Veronica polita Fr. 

F. Orobancàcies
Orobanche crenata Forsk. 
Orobanche foetida Poiret 
*Orobanche gracilis Sm. 
Orobanche hederae Duby 
Orobanche latisquama (F. W. Schultz) 
Batt. in Batt. et Trab. 
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Orobanche minor Sm. in Sowerby 
*Orobanche ramosa L. ssp. mutelii (F. 
W. Schultz) Cout. 

F. Lentibulariàcies
*Utricularia australis R. Br. 

F. Mioporàcies
Myoporum laetum G. Forst. 

F. Acantàcies
Acanthus mollis L.

F. Plantaginàcies
Plantago afra L. 
Plantago albicans L. 
*Plantago bellardii All. ssp. bellardii 
Plantago coronopus L. ssp. coronopus
Plantago crassifolia Forsk. 
Plantago lagopus L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago major L. ssp. major
Plantago scabra Moench 

F. Rubiàcies
*Asperula arvensis L. 
Asperula cynanchica L. ssp. 
brachysiphon (Lange) O. Bolòs et Vigo 
Crucianella maritima L. 
Galium aparine L. ssp. aparine
Galium aparine L. ssp. spurium (L.) 
Simonkai
Galium lucidum All. ssp. fruticescens 
(Cav.) A. et O. Bolòs
Galium lucidum All. ssp. lucidum
*Galium maritimum L. 
Galium murale (L.) All. 
*Galium palustre L. ssp. debile (Desv.) 
Bonnier et Layens 
Galium palustre L. ssp. elongatum (Presl) 
Lange
Galium parisiense L. ssp. parisiense
Galium tricornutum Dandy 
*Galium verrucosum Huds. 
Galium verum L. ssp. verum
Rubia peregrina L. ssp. longifolia (Poiret) 
O. Bolòs
Rubia peregrina L. ssp. peregrina

*Rubia tinctorum L. 
Sherardia arvensis L. 
*Valantia muralis L. 

F. Caprifoliàcies
Lonicera implexa Ait. ssp. implexa
Lonicera japonica Thunb. in Murray
Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra L.
Viburnum tinus L. ssp. tinus

F. Valerianàcies
Centranthus ruber (L.) DC. ssp. ruber
*Valerianella coronata (L.) DC. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade 

F. Dipsacàcies
Cephalaria leucantha (L.) Roem. et 
Schultes 
Dipsacus fullonum L. ssp. fullonum
Dipsacus fullonum L. ssp. sativus (L.) P. 
Fourn.
Scabiosa atropurpurea L. 
*Scabiosa columbaria L. ssp. columbaria

F. Cucurbitàcies
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 
Cucumis melo L. ssp. melo
Cucurbita pepo L. 
Ecballium elaterium (L.) A. Richard in 
Bory 

F. Campanulàcies
Campanula erinus L. 

F. Compostes
*Achillea ageratum L. 
Achillea millefolium L. 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. ssp. 
bulbosa
Ambrosia coronopifolia Torrey et A. 
Gray 
*Ambrosia maritima L. 
Ambrosia tenuifolia Spreng. 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 
Anacyclus radiatus Loisel. 
Anacyclus valentinus L. 
Andryala integrifolia L. 
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Anthemis cotula L. 
Arctium minus Bernh. 
Arctotheca calendula (L.) Levyns 
Artemisia annua L. 
Artemisia arborescens L. 
Artemisia campestris L. ssp. glutinosa 
(Gay ex Besser) Batt. 
Artemisia gallica Willd. 
Artemisia verlotiorum Lamotte 
Aster pilosus Willd.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 
Aster tripolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) 
Soó 
Atractylis humilis L. ssp. humilis
Bellis annua L. ssp. annua
Bellis perennis L. 
Bidens aurea (Ait.) Sherff 
Bidens frondosa L. 
Bidens pilosa L.
Bidens subalternans DC. 
Bidens tripartita L. 
Calendula arvensis L. 
*Calendula officinalis L. 
Carduus pycnocephalus L. 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Carlina corymbosa L. ssp. hispanica 
(Lam.) O. Bolòs et Vigo 
Carthamus lanatus L. ssp. lanatus
Centaurea aspera L. ssp. aspera
Centaurea calcitrapa L. 
*Centaurea collina L. 
*Centaurea cyanus L. 
Centaurea jacea L. ssp. dracunculifolia 
(Duf.) A. et O. Bolòs 
Centaurea melitensis L. 
Centaurea solstitialis L. ssp. solstitialis
Chondrilla juncea L. 
Chrysanthemum coronarium L. 
Chrysanthemum segetum L. 
Cichorium endivia L. ssp. endivia
Cichorium intybus L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. ssp. vulgare
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
*Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) 

Hook. f. 
Crepis bursifolia L. 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Crepis foetida L. ssp. foetida
Crepis sancta (L.) Bornm. ssp. sancta
Crepis vesicaria L. ssp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz et Keller 
Cynara scolymus L.
Eclipta prostrata (L.) L. 
Erigeron karvinskianus DC. 
Filago pyramidata L. ssp. pyramidata
Galactites tomentosa Moench 
Gazania spp. 
Gnaphalium luteo-album L. 
Guizotia abyssinica (L.) Cass. 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. 
Schmidt 
Helianthus annuus L. 
Helianthus tuberosus L. 
*Helichrysum italicum (Roth) G. Don f. 
in Loundon 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
Hypochoeris glabra L. 
Hypochoeris radicata L. 
Inula conyza DC. 
Inula crithmoides L. 
*Inula graveolens (L.) Desf. 
Inula viscosa (L.) Ait. 
Lactuca saligna L. 
Lactuca serriola L. 
Lapsana communis L. ssp. communis
*Launaea fragilis (Asso) Pau. 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat ssp. 
hispidus (Roth) Kerguélen 
Leucanthemum vulgare Lam. ssp. 
pujiulae Sennen 
Matricaria recutita L. 
*Onopordum illyricum L. ssp. illyricum
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et 
Link 
Pallenis spinosa (L.) Cass. ssp. spinosa
Phagnalon saxatile (L.) Cass. 
Picris echioides L. 
Picris hieracioides L. ssp. hieraciodes
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
*Pulicaria sicula (L.) Moris 
Reichardia picroides (L.) Roth ssp. 
picroides
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Scolymus hispanicus L. 
Scorzonera laciniata L. 
Senecio angulatus L. f. 
Senecio cineraria DC. ssp. cineraria
Senecio gallicus Vill. in Chaix
Senecio inaequidens DC. 
Senecio mikanoides Otto ex Walp. 
Senecio pterophorus DC. 
Senecio vulgaris L. 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Sonchus asper (L.) Hill ssp. asper
*Sonchus maritimus L. ssp. aquatilis 
(Pourr.) Nyman 
Sonchus maritimus L. ssp. maritimus
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus tenerrimus L. 
Tagetes minuta L. 
Taraxacum officinale Weber in Wiggers 
Tragopogon dubius Scop. 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F. W. Schmidt 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. 
W. Schmidt 
Xanthium echinatum Murray ssp. 
italicum (Moretti) O. Bolòs et Vigo 
*Xanthium orientale L. 
Xanthium spinosum L. 
*Xanthium strumarium L. ssp. 
brasilicum (Vell.) O. Bolòs et Vigo 

Cl. MONOCOTILEDÒNIES
F. Alismatàcies

Alisma plantago-aquatica L. var. 
lanceolatum (With.) Kunth 

F. Hidrocaritàcies
*Elodea canadensis Michx. 

F. Juncaginàcies 
Triglochin maritimum L. 

F. Potamogetonàcies 
*Potamogeton coloratus Hornem. 
Potamogeton densus L. 
*Potamogeton lucens L. 
*Potamogeton nodosus Poiret in Lam. 
Potamogeton pectinatus L. 
Potamogeton pusillus L. 

F. Ruppiàcies
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 
Ruppia maritima L. 

F. Posidoniàcies
*Posidonia oceanica (L.) Delile 

F. Zanniquel·liàcies
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 
Zannichellia palustris L. ssp. palustris

F. Naiadàcies
Najas marina L. 
*Najas minor All. 

F. Liliàcies
Allium ampeloprasum L. ssp. 
ampeloprasum
*Allium ampeloprasum L. ssp. 
polyanthum
Allium cepa L. 
*Allium chamaemoly L. 
Allium neapolitanum Cyrillo 
Allium oleraceum L. 
Allium paniculatum L. ssp. pallens (L.) 
Richter
Allium paniculatum L. ssp.  
paniculatum
Allium roseum L. 
Allium sativum L. 
*Allium scorodoprasum L. ssp. rotundum
Allium sphaerocephalon L. ssp. 
sphaerocephalon
Allium triquetrum L. 
Allium vineale L. 
Aloe spp.
Asparagus acutifolius L. 
Asparagus horridus L. in J. A. Murray 
Asparagus officinalis L. 
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 
Asphodelus fistulosus L. ssp. fistulosus
Dipcadi serotinum (L.) Medic. 
Muscari comosum (L.) Mill. 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
Nothoscordum borbonicum Kunth 
Ornithogalum umbellatum L. 
Ruscus aculeatus L. 
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F. Agavàcies
Agave americana L. 
Yucca aloifolia L. 

F. Amaril·lidàcies
Narcissus obsoletus (Haw.) Steud. 
Narcissus tazetta L. ssp. tazetta
Pancratium maritimum L. 

F. Iridàcies
Freesia refracta (Jacq). Eckl. ex Klatt 
Gladiolus communis L. ssp. byzantinus 
(Mill.) A. P. Ham.
Gladiolus communis L. ssp. communis
Gladiolus illyricus Koch 
*Gladiolus italicus Mill. 
Iris germanica L. 
Iris pseudacorus L. 
*Iris xiphium L. 
Romulea columnae Sebast. et Mauri ssp. 
columnae
Romulea ramiflora Ten. 

F. Esmilacàcies
Smilax aspera L. 

F. Pontederiàcies
Eichornia crassipes (Mart.) Solms-Laub. 

F. Juncàcies
Juncus acutus L. ssp. acutus
Juncus acutus L. ssp. rommasinii
Juncus articulatus L. 
Juncus bufonius L. ssp. bufonius
Juncus bufonius L. ssp. hybridus 
Juncus compressus Jacq. ssp. compressus
Juncus compressus Jacq. ssp. gerardi 
(Loisel. in Desv.) Rouy
*Juncus effusus L. 
*Juncus fontanesii Gay in Laharpe ssp. 
fontanesii
Juncus inflexus L. 
Juncus maritimus Lam. 
*Juncus rechingeri Snogerup in Rech. pil. 
Juncus subnodulosus Schrank 
Juncus subulatus Forsk. 
*Juncus tenageia L. f. ssp. sphaerocarpus 
(Nees) Trab. in Batt. et Trab. 

F. Ciperàcies
*Carex acutiformis Ehrh. 
Carex distans L. 
Carex divisa Huds. 
Carex extensa Gooden. 
Carex flacca Schreber ssp. flacca
Carex muricata L. ssp. divulsa (Stokes) 
Celak 
Carex pendula Huds. 
Carex riparia Curtis 
Carex vulpina L. ssp. cuprina (Heuff.) O. 
Bolòs et Vigo 
Cladium mariscus (L.) Pohl 
Cyperus alternifolius L. ssp. 
flabelliformis (Rottb.) Kük. 
Cyperus capitatus Vandelli 
Cyperus difformis L. 
Cyperus eragrostis Lam. 
Cyperus esculentus L. 
*Cyperus flavidus Retz 
Cyperus fuscus L. 
Cyperus laevigatus L. ssp. distachyos 
(All.) Ball 
Cyperus longus L. 
Cyperus rotundus L. 
*Cyperus serotinus Rottb. 
Eleocharis bonariensis Nees 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schultes ssp. palustris
Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schultes ssp. uniglumis (Link) Hartman
Schoenus nigricans L. 
Scirpus cernuus Vahl 
Scirpus holoschoenus L. var. australis
Scirpus holoschoenus L. var. romanus
Scirpus holoschoenus L. var. vulgaris
Scirpus lacustris L. ssp. tabernaemontani 
(C. C. Gmel.) Syme 
Scirpus litoralis Schrad. 
Scirpus maritimus L. 
*Scirpus supinus L. 

F. Commelinàcies
Tradescantia fluminensis Velloso 

F. Gramínies
Aegilops geniculata Roth 
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 
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*× Agropogon littoralis (Sm.) C. E. 
Hubbard 
Agrostis stolonifera L. ssp. stolonifera
Alopecurus myosuroides Huds. 
Ammophila arenaria (L.) Link ssp. 
arundinacea (Husnot) H. Lindb. f. 
Ampelodesmos mauritanica (Poiret) 
T. Durand et Schinz 
Arundo donax L. 
Avellinia michelii (Savi) Parl. 
Avena barbata Pott ex Link in Schrad. 
Avena sativa L.
Avena sterilis L. ssp. sterilis
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz 
ssp. bromoides
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. 
et Schultes 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Briza maxima L. 
Briza minor L. 
Bromus catharticus Vahl 
Bromus commutatus Schrad. 
Bromus diandrus Roth ssp. diandrus
Bromus diandrus Roth ssp. maximus 
(Desf.) Soó
Bromus erectus Huds. ssp. erectus
Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus
Bromus inermis Leysser 
Bromus lanceolatus Roth 
Bromus madritensis L. 
*Bromus racemosus L. 
Bromus rubens L. 
*Bromus squarrosus L. 
Bromus sterilis L. 
Catapodium marinum (L.) F. T. 
Hubbard 
Catapodium rigidum (L.) F. T. Hubbard 
ssp. hemipoa (Delile ex Spreng.) 
Kerguélen
Catapodium rigidum (L.) F. T. Hubbard 
ssp. rigidum
Cenchrus ciliaris L. 
Cenchrus incertus M. A. Curtis 
Chloris gayana Kunth 
*Cleistogenes serotina (L.) Keng 
Cortaderia selloana (Schultes et Schultes 
fil.) Asch. et Graebn. 

Corynephorus divaricatus (Pourret) 
Breistr. ssp. articulatus (Desf.) M. Laínz 
Crypsis aculeata (L.) Ait. 
Cutandia maritima (L.) W. Barbey 
Cynodon dactylon (L.) Pers 
Cynosurus echinatus L. 
Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica 
(Roth) Nyman
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 
*Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. 
et DC. 
Dichantium ischaemum (L.) Roberty 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Digitaria violascens Link 
Echinochloa colona (L.) Link 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. ssp. 
crus-galli
*Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
ssp. oryzoides (Ard.) O. Bolòs et Masclans 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Eleusine tristachya Lam. ssp. 
barcinonensis (Costa ex Willk.) A. et O. 
Bolòs 
Elymus elongatus (Host) Runemark 
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex 
Melderis ssp. farctus
Elymus hispidus (Opiz) Melderis 
Elymus pungens (Pers.) Melderis ssp. 
campestris (Gren. et Godr.) Melderis 
Elymus pungens (Pers.) Melderis ssp. 
pycnanthus (Godr.) O. Bolòs et Vigo
*Elymus repens (L.) Gould 
Eragrostis barrelieri Daveau 
Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubbard 
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Festuca arundinacea Schreb. ssp. 
arundinacea
Festuca arundinacea Schreb. ssp. fenas 
(Lag.) Arcang.
Festuca rubra L. 
Hainardia cylindrica (Willd.) Greut. 
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex 
Roem. et Schultes 
Holcus lanatus L. 
Hordeum marinum Huds. ssp. marinum
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Hordeum murinum L. ssp. leporinum 
(Link) Arcang. 
Hordeum vulgare L.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver 
ssp. hirta
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver 
ssp. pubescens (Andersson) K. Richt.
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel var. 
cylindrica
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 
Koeleria villosa Pers. ssp. villosa
Lagurus ovatus L. 
Lamarckia aurea (L.) Moench 
Leptochloa uninervia (J. Presl) Hitchc. et 
Chase 
Lolium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 
Lolium rigidum Gaud. 
*Lolium temulentumL. 
Melica ciliata L. ssp. ciliata
Melica ciliata L. ssp. magnolii (Gren. et 
Godr.) Husnot
Melica minuta L. ssp. major (Parl.) Trab. 
Molinia coerulea (L.) Moench ssp. 
arundinacea (Schrank) H. Paul 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Graebn. 
ssp. miliacea
Panicum miliaceum L. 
Panicum repens L. 
Parapholis filiformis (Roth) C. E. 
Hubbard 
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard 
Paspalum dilatatum Poiret in Lam. 
Paspalum distichum L. 
Paspalum saurae (Parodi) Parodi 
Paspalum vaginatum Swartz 
Pennisetum clandestinum Chiov. 
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen 
Phalaris arundinacea L. 
Phalaris canariensis L. ssp. 
brachystachys (Link in Schrad.) Posp.
Phalaris canariensis L. ssp. canariensis
Phalaris minor Retz. 
*Phalaris paradoxa L.
Phalaris stenoptera Hack. 
*Phleum arenarium L. 
Phleum pratense L. ssp. serotinum 
(Jordan) Berher 

Phragmites australis (Cav.) Steudel ssp. 
australis
Phragmites australis (Cav.) Steudel ssp. 
chrysanthus (Mabille) Kerguélen
Poa annua L. ssp. annua
Poa bulbosa L. 
Poa compressa L. 
Poa pratensis L. ssp. pratensis
Poa trivialis L. ssp. sylvicola (Guss.) H. 
Lindb. f. 
Poa trivialis L. ssp. trivialis 
Polypogon maritimus Willd. ssp. 
maritimus
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell. 
Puccinellia distans (L.) Parl. 
Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. 
Bicknell 
Puccinellia festuciformis (Horst) Parl. 
ssp. lagascana Julià et J. M. Montserrat
Saccharum ravennae (L.) Murray 
*Schismus barbatus (L.) Thell. 
Setaria italica (L.) P. Beauv. 
Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen 
Setaria pumila (Poiret) Schultes in 
Schultes et Schultes f. 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. ssp. 
aparine (Steudel) Asch. 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Spartina versicolor Fabre 
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. 
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth 
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. 
Kuntze 
Stipa capensis Thumb. 
Tragus racemosus (L.) All. 
Trisetum paniceum (Lam.) Pers.
Triticum aestivum L. 
Vulpia ciliata Dumort. 
Vulpia membranacea (L.) Dumort. ssp. 
fasciculata (Forsk.) O. Bolòs, Masalles et 
Vigo 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. 
*Zea mays L. 
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F. Orquidàcies
Aceras anthropophorum (L.) Ait. f. 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Barlia robertiana (Loisel.) Greut. 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schultes 
ssp. parviflora A. et C. Nieschalk. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp. 
helleborine
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 
*Epipactis palustris (L.) Crantz 
Limodorum abortivum (L.) Sw. ssp. 
abortivum
Ophrys apifera Huds. ssp. apifera
Ophrys bertolonii Moretti ssp. 
catalaunica (O. et E. Danesch) O. Bolòs 
et Vigo
Ophrys fusca Link ssp. fusca
Ophrys lutea Cav. 
Ophrys scolopax Cav. ssp. scolopax
Ophrys speculum Link 
Ophrys sphegodes Mill. ssp. garganica E. 
Nelson 
Ophrys tenthredinifera Willd. 
Orchis coriophora L. ssp. fragrans 
(Pollini) Sudre 
*Orchis laxiflora Lam. ssp. laxiflora
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Serapias lingua L. 
Serapias parviflora Parl. 
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. 
*Spiranthes aestivalis (Poiret) Rich. 
Spiranthes spiralis (L.) F. Chev. 

F. Palmes
Chamaerops humilis L.
Phoenix spp.

Washingtonia filifera (Linden) H. 
Wendl. 

F. Aràcies
*Acorus calamus L. 
Arum italicum Mill. ssp. italicum 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 

F. Lemnàcies 
Lemna gibba L. 
Lemna minor L. 

F. Esparganiàcies
Sparganium erectum L. ssp. erectum 

F. Tifàcies
Typha angustifolia L. ssp. australis 
(Schum. et Thonn.) Graebn. 
Typha latifolia L. 

(*) Espècie desapareguda, citada a la biblio-
grafia, però no retrobada durant els vint dar-
rers anys. 

Nota:
Rubus canescens i Phleum arenarium, dos 

tàxons que no s’havien retrobat durant el 
procés d’elaboració de la Flora vascular del 
delta del Llobregat, han estat observats re-
centment al Delta. Rubus canescens es va tro-
bar l’abril de 2017 al Prat de Llobregat (Gon-
zález i Nuet, 2018). Phleum arenarium ha 
estat observat la primavera de 2018 a dues 
localitats de Gavà. Les coordenades d’una 
d’aquestes localitats van ser facilitades pel 
botànic Llorenç Sáez i corresponen a una 
zona de rereduna on el 2012 havia reconegut 
una desena d’exemplars d’aquesta espècie.
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8.1. ANTECEDENTS A L’ESTUDI  
DE LA VEGETACIÓ DEL DELTA  
DEL LLOBREGAT

Els botànics han visitat des de temps antics 
(vegeu el capítol 23 d’aquesta mateixa publi-
cació) el delta del Llobregat, on era possible, i 
encara ho és fins a un cert punt, observar un 
conjunt variat dels tipus de vegetació lligats a 
les particularitats de les sorres litorals, dels 
sòls inundats, de les llacunes litorals o dels sòls 
salins. La primera referència d’aquests inves-
tigadors correspon a Joan Salvador i Boscà 
(1598-1681), que va visitar el Prat de Llobre-
gat en companyia de diversos farmacèutics 
barcelonesos l’any 1626 en una campanya 
florística. Ara bé, l’estudi de la vegetació al 
Delta encara hauria d’esperar tres segles, ja 
que tots els estudis botànics realitzats fins al 
segle xx van ser de caire florístic. Fins a l’any 
1934 no hi ha una primera referència explíci-
ta a la vegetació del delta del Llobregat en un 
treball científic, arran de l’expedició de la 
Station Internationale de Géobotanique Mé-
diterranéenne et Alpine (SIGMA) realitzada 
per Catalunya per un grup de botànics euro-
peus (Braun-Blanquet et al., 1935). Encara 
que el marc geogràfic de l’estudi va ser molt 
ampli, aquest treball ens ofereix una visió 
parcial del Delta que ens permet formar-nos 
una idea vaga dels canvis que ha patit el ter-
ritori des d’aleshores.

8.1.1. Els treballs dels bolòs

L’any 1950, Antoni de Bolòs i Vayreda (1889-
1975) i Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007) 
van publicar Vegetación de las comarcas bar-
celonesas. Oriol de Bolòs n’elaborà l’apartat 
de les comunitats vegetals i descriví d’una 
manera exhaustiva la vegetació del delta del 
Llobregat, sector del litoral barceloní on la 
vegetació litoral i d’aiguamoll assolia el mà-
xim desenvolupament. Aleshores encara es 
conservaven importants zones amb vegetació 
dunar, especialment als termes municipals 
de Castelldefels i Gavà. En aquest treball, els 

autors incideixen en una visió «clàssica» de 
la pineda litoral, com una pineda plantada en 
èpoques recents que malgrat tot presentava 
un alt valor natural, especialment per la seva 
riquesa en orquídies.

En aquesta obra, Antoni i Oriol de Bolòs 
destaquen l’existència de sectors propers al 
litoral amb prats humits sobre sòls de salini-
tat variable, que al terme municipal del Prat 
de Llobregat atenien la seva màxima extensió 
en el Delta, fins a dos quilòmetres terra en-
dins. També mencionen com a interessants 
diverses formes de vegetació higròfila a les 
séquies i les maresmes de l’entorn de les lla-
cunes litorals. Ara bé, el 1950, la major part 
de la plana deltaica era ja conreada, i en els 
ambients agrícoles la vegetació natural que-
dava reduïda a les comunitats vegetals arven-
ses i ruderals, a més d’alguns prats que es 
mantenien gràcies a la pastura.

Dotze anys més tard, el 1962, Oriol de 
Bolòs publicà El paisaje vegetal barcelonés. 
En aquest treball s’aporta el primer mapa de 
vegetació (figura 1) que abasta el delta del 
Llobregat, en el qual col·laborà Josep Vigo. 
L’orientació del mapa és bàsicament fitoce-
nològica i s’hi indiquen la distribució dels 
diferents dominis potencials de vegetació i 
de les comunitats vegetals que apareixien al 
territori, encara que l’escala (1:100.000) no 
permet una anàlisi detallada de la vegetació o 
dels canvis ocorreguts en el paisatge vegetal 
d’aquells anys ençà. Per contra, les descrip-
cions acurades de la vegetació que conté el 
llibre permeten fer-se una idea de l’abast ter-
ritorial de les comunitats vegetals i, de vega-
des, del seu estat de conservació. Aquest tre-
ball, a més, aporta un model de l’ordenació 
de les comunitats vegetals d’acord amb els 
gradients ecològics d’inundació, salinitat, 
grau d’exposició a la influència del mar, etc., 
que en part encara es pot considerar vàlid 
per al Delta.

En aquesta obra, Oriol de Bolòs suposa 
que, antigament, al sector occidental del del-
ta del Llobregat s’hi constituïa un matollar 
de càdec a la part interna de les platges, a la 
zona de transició entre la vegetació de les 
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dunes mòbils i l’alzinar de la franja més inte-
rior. Malgrat això, aleshores ja devia ser no-
tòria la degradació d’aquests matollars, subs-
tituïts per les pinedes de pi pinyer i pi blanc. 
De la mateixa manera, bona part de les co-
munitats arbòries i arbustives que orlaven el 
riu i alguns sectors de les llacunes litorals o 
de les corredores ja eren molt fragmentades, 
mentre que moltes de les terres restants eren 
constituïdes per comunitats vegetals empo-
brides i ruderalitzades a causa de la rompuda 
de les terres amb la finalitat de conrear-les.

8.1.2. El mapa de l’àrea 
metropolitana de Barcelona

Acabat l’any 1974, però publicat el 1979, el 
Mapa del paisaje vegetal de la comarca de 
Barcelona y entorno inmediato, de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, és cronològicament 
el següent treball que tracta amb detall el 
medi del delta del Llobregat, dins d’un pro-
jecte més ambiciós, exposat en El patrimonio 

natural de la comarca de Barcelona. Medidas 
necesarias para su protección y conservación 
(Camarasa et al., 1979). El mapa esmentat, ai-
xecat a escala 1:10.000 i publicat a 1:25.000, 
representa el resultat d’un treball de camp 
realitzat entre els anys 1973 i 1974 per a com-
plementar i contrastar les dades obtingudes 
en l’anàlisi de la fotografia aèria del territori.

Aquesta obra, sorgida de la voluntat 
d’elaborar un inventari complet i detallat de 
la diversitat del medi natural de l’entorn de la 
ciutat de Barcelona, volia constituir-se no so-
lament en un registre documental, sinó tam-
bé en una base fonamentada per a l’ordena-
ció territorial. L’orientació de l’obra imprimí 
un caràcter especial a la cartografia de la ve-
getació que s’hi presenta. No és una carto-
grafia dedicada a la interpretació teòrica del 
paisatge vegetal; alhora que s’hi indicaren 
amb precisió els tipus de vegetació que s’hi 
podien trobar, és el primer document com-
plet sobre l’ocupació territorial del Delta. En 
relació amb la descripció de la vegetació del 
delta del Llobregat, però, s’hi fan unes pinze-

Figura 1. Mapa del delta del Llobregat extret del mapa de vegetació d’Oriol de Bolòs i Josep Vigo (Bolòs, 
1962). Hi indiquen cinc dominis potencials: el de la vegetació de llocs salins (en lila), el de les platges i dunes 
(en groc), el del matollar de càdec (en marró fosc), el dels hàbitats d’aigua dolça i de ribera (en blau) i el dels 
alzinars (en marró clar). Sobre d’aquests dominis s’hi indiquen determinades comunitats (actuals) significati-
ves al Delta: les pinedes sobre dunes (T), la vegetació de les llacunes litorals (trama vertical vermella) i les di-
ferents comunitats d’ambients agrícoles, aleshores encara dominants al paisatge deltaic (trama negra, diago-
nal, horitzontal o vertical).
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llades necessàriament superficials, donat 
l’abast territorial de l’obra (des del Garraf 
fins a la serra de Marina i des del litoral fins a 
la depressió del Vallès). Entre els aspectes 
més rellevants d’aquesta obra, hi ha la cons-
tatació de la quasi absoluta desaparició de les 
dunes, de la vegetació de platges i de la mà-
quia litoral de càdec, de la qual es diu que 
només en quedaven «petits vestigis indica-
dors». Distingeixen, a més, entre el Delta oc-
cidental, on la pineda era ja, de facto, una 
zona urbanitzada amb pins, i el Delta central, 
a la zona propera a les llacunes litorals, on la 
pineda encara conservava molts dels seus va-
lors naturals.

8.1.3. El mapa del delta  
del Llobregat i el Garraf

L’any 1993 es publicà, impulsat per la Fun-
dació Pública Museu de Gavà i amb el suport 
del Servei de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona, el Mapa de vegetació del delta 
del Llobregat i el Garraf, que cobreix el delta 
del Llobregat i el massís de Garraf. El mapa 
va ser aixecat el 1990 a una escala 1:25.000,  
i va ser publicat a 1:50.000 (Soriano i Bus-
quet, 1993), de manera que ofereix una visió 
amb poc detall de l’extensió dels diferents ti-
pus de vegetació.

Al text que acompanya el mapa (Lascu-
rain, 1993), a manera de llegenda ampliada, 
s’hi constata el procés de degradació que 
afectava els ambients litorals, aquàtics i sa-
lins del Delta. En aquell moment ja era una 
realitat patent la regressió de la línia de la 
costa que, juntament amb la pressió urbanís-
tica, havia reduït a la mínima expressió les 
comunitats vegetals de les sorres litorals. 
D’altra banda, també es constata la degrada-
ció dels salobrars deguda a l’alteració de la 
dinàmica hídrica d’aquests ecosistemes, tot i 
que també s’hi indiquen les oportunitats de 
recuperació que oferien les incipients mesu-
res de conservació (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) que es començaven a desenvolupar 
en aquell moment.

8.1.4. Els treballs recents

Els treballs duts a terme entre els anys 2000 i 
2010 tenen un caràcter més parcial i sovint 
són informes lligats a la gestió del territori 
per part dels ajuntaments del Delta o de les 
entitats gestores dels espais naturals per tal 
de resoldre la manca d’informació actualit-
zada sobre la vegetació deltaica. Aquests tre-
balls han subministrat informació molt mi-
nuciosa sobre l’estat de conservació de les 
diferents àrees estudiades, sovint comple-
mentada amb mapes de vegetació molt deta-
llats. Paral·lelament, fruit d’assistències tècni-
ques al projecte d’ampliació de l’aeroport del 
Prat, s’han fet treballs de cartografia de la ve-
getació que cobreixen grans extensions del 
Delta. Aquesta cartografia s’enquadra en pro-
jectes pluridisciplinaris, d’avaluació de la 
qualitat ambiental i de l’impacte ecològic de 
les grans obres d’infraestructura que s’han 
realitzat en els darrers anys.

8.1.4.1. Alguns treballs sectorials

L’any 2003 es va portar a terme l’estudi del pa-
ratge dels Reguerons (Valverde et al., 2003), al 
terme municipal de Viladecans, que incloïa 
una avaluació de les comunitats vegetals i un 
mapa de vegetació força detallat. Aquest es-
pai abasta poc més de trenta-set hectàrees, 
amb dues basses d’origen artificial envolta-
des d’antics camps de conreu abandonats en 
la dècada dels anys setanta del segle xx i in-
closos l’any 1994 en la xarxa de zones d’espe-
cial protecció per a les aus (ZEPA). Aquests 
espais naturalitzats envoltats de camps de 
conreus són un enclavament singular entre 
la resta d’espais deltaics, car el seu abandona-
ment va propiciar la recuperació d’una vege-
tació que correspon a una zona humida mo-
deradament salina.

L’any 2003 també es va fer un mapa de la 
vegetació de la maresma del Remolar-Fili-
pines a escala 1:2.000 (Seguí i Pino, 2003). El 
mapa es va acompanyar d’una descripció de 
les comunitats vegetals presents, caracterit-
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zades en funció del nivell d’inundació i la sa-
linitat, i d’una avaluació de l’estat de conser-
vació i el grau d’amenaça dels tipus de 
vegetació descrits, així com del grau d’interès 
d’algunes espècies vegetals presents.

L’any 2005 es va executar un estudi sobre 
l’estructura i la vegetació de la platja del Re-
molar, al municipi de Viladecans (González 
et al., 2005). Aquest sector de la platja havia 
patit una forta pressió humana durant més de 
cinquanta anys, que es va reduir amb el tanca-
ment del càmping El Toro Bravo i la restric-
ció parcial de l’accés a la platja. En aquest tre-
ball s’evidencia una tímida recuperació de la 
naturalitat del paratge, no solament en relació 
amb la flora (és l’única platja del Delta amb 
una població espontània d’Otanthus mariti-
mus, una planta dunar raríssima a Catalu-
nya), sinó també per la recuperació de la to-
pografia característica dels arenals marítims.

L’any 2006 es va realitzar una tipificació 
de la vegetació de la plana deltaica de Gavà 
(Seguí et al., 2006) que inclou un mapa dels 
hàbitats i d’usos del sòl, juntament amb una 
descriptiva dels hàbitats i una valoració del 
seu interès biològic i de l’estat de conserva-
ció. Dels vint-i-cinc tipus d’hàbitats recone-
guts, els autors en destaquen els hàbitats 
d’interès prioritari per a la Unió Europea, les 
dunes amb pinedes de pi pinyer i les llacunes 
litorals, i els hàbitats d’interès comunitari, les 
dunes mòbils amb vegetació dels arenals ma-
rítims, les dunes litorals fixades amb comu-
nitats de Crucianella maritima, les depres-
sions humides interdunars i les alberedes.

8.1.4.2. El mapa dels hàbitats

Més recentment, la posada a punt de la tec-
nologia SIG i una prospecció de camp més 
extensa han permès una millora de la resolu-
ció cartogràfica, tant espacial com temàtica. 
Correspon a aquesta etapa el mapa dels hàbi-
tats de gran part de l’hemidelta sud (entre el 
riu Llobregat i l’estany de la Murtra), que es 
va fer servir com a informació de base per als 
estudis d’impacte ambiental de l’ampliació de 

l’aeroport de Barcelona (Pino, 2000). Aquest 
mapa es va aixecar mitjançant fotointerpre-
tació d’ortoimatges en color a escala 1:2.500 
cedides per AENA i completada amb treball 
de camp, fent servir una llegenda d’hàbitats 
genèrics inspirats en la llegenda CORINE. 
Aquest últim mapa també va servir de base 
per al desenvolupament d’un nou mapa dels 
hàbitats del delta del Llobregat més recent i 
estès a la totalitat de l’hemidelta sud (elabo-
rat per Joan Pino al 2007). Aquest mapa es va 
obtenir a partir de la fotointerpretació a es-
cala 1:2.500 d’imatges QuickBird de 2005 ce-
dides per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
combinada amb una feina de camp exhaus-
tiva, i ha servit de base per a la cartografia de 
la vegetació que presentem en aquest capítol 
(vegeu l’annex).

8.2. EL PAISATGE VEGETAL  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

El delta del Llobregat és un territori consti-
tuït per materials sedimentaris aportats pel 
riu i pels corrents marins, sense accidents 
geogràfics remarcables i sotmès a un clima 
semblant al del massís de Garraf i a la de-
pressió del Vallès; tot i això, la vegetació del 
Delta té una fisiognomia diferent a la del seu 
entorn. A la plana deltaica, els condicionants 
ambientals i antropogènics determinen la 
presència de quatre grans grups de vegetació: 
les comunitats halòfiles, vinculades a la sali-
nitat edàfica; les comunitats psammòfiles, 
lligades als arenals litorals; les comunitats hi-
gròfiles, lligades a la influència de l’aigua, i 
les comunitats antròpiques, determinades 
per les activitats humanes. Ara bé, cal desta-
car que el grau de pertorbació antròpica de 
totes les comunitats naturals i seminaturals 
del Delta ha estat molt intens, especialment 
en els últims decennis. L’efecte de l’activitat 
humana sobre un territori d’origen recent fa 
que la vegetació sigui en general poc estruc-
turada i que les unitats fitocenològiques (co-
munitats vegetals) difícilment es puguin 
identificar inequívocament.
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8.2.1. Els hàbitats del Delta

Per a la descripció dels tipus de vegetació del 
delta del Llobregat s’ha pres com a base el 
Manual dels hàbitats de Catalunya (2005-
2008), que estableix la tipologia dels hàbitats 
reconeguts dins del territori català sobre la 
base de criteris establerts pel CORINE Bioto-
pes Manual de la Unió Europea (Commision 
of the European Communities, 1991). La ti-
pologia dels hàbitats exigeix el reconeixe-
ment global dels components biològics, eco-
lògics i físics d’aquestes unitats, però per als 
biòtops amb una component vegetal ben ca-
racteritzada és suficient, en termes generals, 
la delimitació de les fitocenosis correspo-
nents. Aquesta tipologia segueix en gran me-
sura el sistema fitosociològic de vegetació es-
tablert per Braun-Blanquet (1979). És per 
això que en la descripció del paisatge vegetal 
del Delta usem un esquema mixt: els diver-
sos tipus de vegetació s’agrupen en grans ti-
pus d’hàbitats deltaics. Per a facilitar la inter-
pretació del paisatge vegetal del Delta, així 
com per a fer més directa la seva representa-
ció cartogràfica, en aquesta descriptiva algu-
nes unitats s’han agrupat de manera diferent 
a la que correspondria en el Manual dels hà-
bitats. D’altra banda, per a la comoditat del 
lector, no s’han inclòs en el text els noms 
cien tí fics de les comunitats vegetals (associa-
cions i subassociacions del sistema fitosocio-
lògic) que s’han descrit al Delta i que es 
poden trobar formant part de les diferents 
menes de vegetació deltaica. El lector inte-
ressat podrà trobar aquesta informació a 
l’annex, on s’exposa el lligam entre aquestes 
unitats i la representació al mapa d’hàbitats 
que acompanya aquesta obra.

8.2.2. Els sòls salins

La proximitat del mar és el factor responsa-
ble de la salinitat dels sòls al delta del Llobre-
gat. La salinització es pot produir per la in-
trusió d’aigua marina a l’aqüífer superficial, 
per les inundacions d’aigua marina i per les 

aportacions d’aerosols transportats pel vent. 
Cal tenir en compte també que la textura del 
sòl és important a l’hora de determinar-ne la 
salinitat, ja que la retenció de les sals aug-
menta si el sòl és més argilós i compacte. Els 
terrenys salins, anomenats salobrars, són co-
lonitzats per la vegetació halòfila i les plantes 
que s’hi fan s’anomenen halòfits. Alguns ha-
lòfits, com les salicòrnies o cirialeres, presen-
ten òrgans suculents, perquè l’acumulació de 
sals en el seu interior determina l’inflament 
de les cèl·lules; però d’altres, com el salat por-
tulacoide (Atriplex portulacoides) i els tama-
rius (Tamarix sp.), eliminen la sal mitjançant 
glàndules excretores situades a les fulles. Però 
alguns ambients, a part de ser salins, també 
poden restar inundats gran part de l’any, 
fent-hi encara més difícil la vida vegetal. La 
salinitat i la inundació del terreny són els fac-
tors que determinen la distribució de les co-
munitats vegetals dels hàbitats litorals (vegeu 
l’apartat 8.3 sobre els factors ecològics que 
determinen la distribució de les comunitats 
vegetals de maresma). Actualment, aquests 
ambients ocupen prop d’un 1,5 % del territo-
ri deltaic (113 hectàrees), sempre formant ta-
ques disperses, principalment vora el mar.

8.2.2.1. Els matollars halòfils

La vegetació halòfila comprèn comunitats 
poc diverses que poden estar constituïdes ex-
clusivament per plantes herbàcies o per plan-
tes llenyoses, i en aquest cas constitueixen els 
matollars. Aquests tipus de vegetació no 
ocupen grans extensions del Delta pel fet que 
els sòls fortament salins s’hi donen en comp-
tats sectors, però són hàbitats molt caracte-
rístics del paisatge deltaic. Els matollars halò-
fils ocupen prop de 17,5 hectàrees al Delta.

Els salicornars arbustius es constituei-
xen sobre sòls salins sotmesos a un període 
d’inundació curt. A part de la salicòrnia ar-
bustiva (Arthrocnemum fruticosum) solen 
trobar-s’hi la salsona (Inula crithmoides), 
l’ensopeguera (Limonium narbonense) i al-
gunes plantes herbàcies com Aeluropus litto-
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ralis o Puccinellia festuciformis. Al Delta, el 
salicornar arbustiu es troba empobrit i en 
franca regressió, fins al punt que, de les deu 
hectàrees que ocupa, només es troba en bon 
estat a la maresma de la Ricarda i en petites 
superfícies a Can Sabadell. Els salicornars de 
cirialera glauca es desenvolupen sobre sòls 
fortament salins, coberts parcialment d’eflo-
rescències salines durant l’eixut estival. A més 
de la cirialera glauca (Arthrocnemum ma-
crostachyum), hi podem trobar el salat (Suae-
da vera) i dues gramínies molt rares, Elymus 
elongatus i Sphenopus divaricatus. Les darre-
res localitats d’aquesta comunitat al Delta, 
avui desaparegudes, es trobaven entre els re-
talls de vegetació natural de l’antic Reial 
Club de Golf El Prat i al sector del pas de les 
Vaques de l’aeroport.

Els matollars halonitròfils es constituei-
xen sobre sòls moderadament salins i no gai-
re humits, de vegades ocupant camps aban-
donats. Sobre sòls salins i secs, s’hi fan els 

matollars de salat portulacoide (Atriplex 
portulacoides), habitualment constituïts úni-
cament per denses poblacions d’aquesta es-
pècie. Sovint formen petites superfícies en 
mosaic amb els salicornars i les jonqueres ha-
lòfiles en els sectors més elevats del terreny. 
Sobre sòls salins ruderalitzats i en camps de 
cultiu abandonats es formen els matollars de 
salat (Suaeda vera). Poden acompanyar el sa-
lat algunes espècies dels matollars halòfils 
com la salsona, el donzell marí (Artemisia 
gallica) i algunes espècies nitròfiles.

8.2.2.2. Els prats i les jonqueres halòfiles

En l’entorn de les llacunes litorals i en alguns 
sectors propers al litoral es constitueix l’am-
bient de maresma pròpiament dita, amb un 
conjunt de comunitats vegetals disposades 
segons la seva tolerància a la inundació i a la 
salinitat del sòl. Aquests ambients ocupen 

Figura 2. Perfils de la vegetació al paratge de Reguerons, segons Valverde et al. (2003).
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una mica més de 95 hectàrees de la franja li-
toral deltaica.

El salicornar herbaci és un prat de pocs 
decímetres d’alçària format per plantes cras-
ses anuals que colonitzen les àrees llarga-
ment inundades d’aigua salabrosa. Aquests 
salicornars herbacis estan constituïts per un 
nombre molt reduït d’espècies, de vegades 
únicament per la salicòrnia herbàcia (Sali-
cornia patula). Al Delta, aquests prats poden 
formar superfícies importants a la maresma 
del Remolar i a la de la platja de Ca l’Arana. 
En els sectors sotmesos a pertorbació natural 
o antròpica, la comunitat de la salicòrnia 
herbàcia és substituïda pels prats saliners 
amb soses anuals. Aquesta comunitat vege-
tal té una diversitat d’espècies més gran que 
l’anterior i està constituïda, entre d’altres, pel 
salat marí (Suaeda maritima), la sosa (Salso-
la soda) i l’herba molla (Atriplex prostrata). 
Els prats de plantes crasses anuals ocupen ac-
tualment unes 2,6 hectàrees en el Delta.

Les jonqueres de jonc marí colonitzen 
sòls salins inundats durant llargs períodes. El 
jonc marí (Juncus maritimus) pot formar den-
sos poblaments monoespecífics, però allà on 
la seva densitat és menor pot conviure amb 
altres espècies d’interès, com Aster tripolium, 
Linum maritimum, Triglochin maritimum i la 
trencadalla (Kosteletzkia pentacarpa). Les mi-
llors representacions d’aquesta comunitat ve-
getal es troben en els marges de la llacuna de 
la Magarola i a l’entorn de la llacuna de la Ri-
carda. En ambients menys inundats, les jon-
queres de jonc marí deixen pas als espartinars 
litorals, prats densos relativament alts que es-
tan constituïts per poblaments purs d’esparti-
na (Spartina versicolor). En ambients més secs 
i en camps de cultiu abandonats es troben les 
jonqueres de jonc agut. El jonc agut (Juncus 
acutus) pot formar poblacions molt denses, 
amb una diversitat molt reduïda; es poden 
trobar en diferents sectors de la marina del 
Prat de Llobregat, Can Sabadell, Reguerons, a 
la maresma del Remolar i al paratge de Cal 
Dimoni. Jonqueres i espartinars cobreixen, en 
conjunt, una superfície aproximada de 79 
hectàrees al Delta.

Sobre els sòls rarament inundats i feble-
ment salins es constitueixen els prats de plan-
tatge marí (Plantago crassifolia), una planta 
perenne de fins a 20 cm d’alçària amb les fu-
lles suculentes. Acompanyen el plantatge 
marí altres espècies, entre les quals desta-
quen el jonc negre (Schoenus nigricans), Li-
monium virgatum i algunes espècies anuals, 
com Centaurium pulchellum ssp. tenuiflo-
rum i Blackstonia perfoliata. Aquesta mena 
de prats són probablement, amb unes 38 
hectàrees, la comunitat halòfila més estesa al 
Delta. En alguns sectors dels prats de plan-
tatge marí destaca la presència de poblacions 
nombroses d’algunes orquídies, com ara 
d’Orchis coriophora i d’Ophrys sphegodes. 
D’una manera excepcional, en els prats de 
plantatge marí de la maresma del Remolar 
s’han trobat fins a onze espècies d’orquídies, 
entre les quals destaca Serapias parviflora, la 
població més important de la qual a Catalu-
nya és al delta del Llobregat.

8.2.3. Les platges i les dunes

Les platges arenoses ocupen una franja estre-
ta de la façana marítima, encara que consti-
tueixen un element fonamental del medi na-
tural del Delta, amb unes 500 hectàrees de 
terreny. Les platges deltaiques són acumula-
cions de sorres aportades principalment pel 
riu i redistribuïdes pels corrents marins. 
Aquestes sorres són majoritàriament de mida 
mitjana, amb partícules d’entre 2 i 0,2 mm 
de grandària, fet que en determina la baixa 
capacitat de retenció d’aigua i de nutrients, i 
la manca d’estabilitat del substrat.

A causa dels condicionants ecològics es-
mentats, a les sorres del litoral s’hi desenvolu-
pa una comunitat de plantes especialment 
adaptades, que constitueixen la vegetació 
psammòfila. Algunes plantes dels arenals ma-
rítims disposen d’adaptacions morfològiques 
que els permeten minimitzar la pèrdua d’ai-
gua, com les fulles dures del panical marí 
(Eryngium maritimum) o la densa pilositat de 
les tiges i les fulles del melgó (Medicago mari-
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na). Altres espècies, en canvi, desenvolupen 
un potent sistema radical que els permet la 
sustentació en un medi físic inestable, com és 
el cas del jull de platja (Elymus farctus).

Ara bé, en poc espai, terra endins, les con-
dicions ambientals canvien dràsticament: el 
substrat s’estabilitza, incrementa el contin-
gut en matèria orgànica i la disponibilitat 
d’aigua, etc. Aquest fenomen dóna lloc a una 
ordenació característica de les comunitats al 
litoral (figures 3 i 4).

8.2.3.1. La vegetació herbàcia dels 
arenals marítims

A la primera franja litoral, entre el límit ordi-
nari del mar i el límit superior de màxima in-
fluència de les onades, trobem una zona de 
platja sense vegetació que correspon a la plat-
ja baixa. Una mica més endins, gràcies a les 
aportacions de nutrients deixats per les ona-
des i pels temporals, trobem aquí i allà comu-
nitats vegetals pioneres amb espècies nitrò-
files, com el rave de mar (Cakile maritima) i 
la barrella punxosa (Salsola kali), o amb es-
pècies halonitròfiles com Atriplex prostrata i 
Atriplex tatarica. El sobrevent de les dunes 
està ocupat per la comunitat de jull de platja 
(Elymus farctus). Aquesta comunitat vegetal 
està formada per plantes dotades d’extensos 
rizomes superficials, com Sporobolus pun-

gens o la mansega marina (Cy pe rus capita-
tus), a més del jull de platja. La cresta de les 
dunes, on l’efecte del vent és més important, 
està colonitzada per la comunitat de borró 
(Ammophila arenaria), una gramínia que 
forma denses tofes que contribueixen a esta-
bilitzar les dunes. Aquesta comunitat està 
constituïda principalment per geòfits i hemi-
criptòfits, plantes que durant l’hivern conser-
ven òrgans subterranis o una roseta de fulles 
basal. Entre les espècies més vistoses podem 
citar la corretjola de mar (Calystegia soldane-
lla), el melgó i el panical marí.

A la franja de rereduna, sobre sòls sor-
rencs més estables, s’estableixen comunitats 
vegetals constituïdes majoritàriament per es-
pècies subarbustives com la crucianel·la (Cru-
cianella maritima), el gavó de mar (Ononis 
natrix ssp. ramosissima), la bufalaga (Thy-
melaea hirsuta) i altres espècies pròpies de la 
brolla mediterrània com la sempreviva (He-
lichrysum stoechas) o l’estepa borrera (Cistus 
salviifolius). La comunitat de crucianel·la es 
fa a la banda més propera al mar, mentre que 
a la més interior, ja en contacte amb la pri-
mera franja de pins, o a les clarianes de la 
pineda, es constitueixen els poblaments de 
bufalaga i timó de platja (Teucrium polium 
ssp. dunense). Aquesta comunitat vegetal és 
molt rara avui al Delta; les millors represen-
tacions es poden trobar a la rereduna de la 
platja de Cal Francès i de Can Camins.

Figura 3. Perfil de les comunitats vegetals dels arenals marítims al delta del Llobregat, segons Bolòs (1962).
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Atesa l’acció antròpica, especialment dels 
banyistes, el perfil de les comunitats vegetals 
dels cordons dunars es troba desdibuixat i 
trobem arenals marítims pertorbats amb 
una forta presència de plantes ruderals i in-
troduïdes, com el cascall marí (Glaucium fla-
vum), Panicum repens, Medicago littoralis o 
els caps blancs (Alyssum maritimum), i in-
troduïdes com Ambrosia coronopifolia, Cus-
cuta campestris o Oenothera erythrosepala.

Els sectors de la rereduna i de la pineda 
litoral amb un nivell freàtic proper a la su-
perfície, poden ser colonitzats per les jon-
queres de les depressions humides interdu-
nars. Aquestes jonqueres estan constituïdes 
per poblaments de jonc boval (Scirpus ho-
loschoenus var. australis), però la varietat més 
típica està caracteritzada per la presència de 
la cesquera (Saccharum ravennae), una gra-
mínia de fins a 2,5 m d’alçària, i d’altres plan-
tes higròfiles o feblement halòfiles, com el 
jonc negre o el plantatge marí. Les jonqueres 
de jonc boval i cesquera avui mantenen su-
per fí cies significatives únicament a la marina 
de Gavà; en el mapa de vegetació s’han inclòs 
en els prats de plantatge marí.

8.2.3.2. La brolla i la pineda sobre dunes

Als sectors de la rereduna es poden trobar 
dunes colonitzades per la brolla mediterrà-

nia. Són poblaments poc densos d’arbustos 
com l’estepa borrera, la sempreviva, el roma-
ní (Rosmarinus officinalis) i el llentiscle (Pis-
tacia lentiscus), i estan en contacte amb la 
primera franja de pins. Aquest tipus de vege-
tació característic del mantell forestal costa-
ner ha esdevingut rar al Delta, on només és 
present en unes 13 hectàrees.

Les pinedes, tot i que no arriben a un 4 % 
del territori, són unes de les formacions ve-
getals més característiques del litoral deltaic, 
del qual ocupen unes 285 hectàrees. A prop del 
mar, els pins adquireixen una forma ajaguda 
en resposta a l’acció del vent. Les pinedes pul-
viniformes presenten poca alçària i ofereixen 
unes condicions ambientals diferents a les del 
seu entorn, perquè atenuen l’acció del vent, 
retenen humitat i en produir més restes vege-
tals aporten nutrients al sòl. Aquestes condi-
cions fan que, entre els pulvínuls, s’hi puguin 
desenvolupar molses, fongs i diverses espè-
cies d’orquídies, entre les quals destaquen 
Ophrys tenthredinifera i Ophrys fusca.

La pineda litoral està formada majorità-
riament per pi pinyer (Pinus pinea), però 
també per pi blanc (Pinus halepensis). A les 
pinedes ben conservades hi trobem un estrat 
arbustiu amb aladern (Rhamnus alaternus), 
aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifo-
lia) i un estrat herbaci amb algunes plantes 
dels alzinars, com Rubia peregrina, Aspara-
gus acutifolius i Vincetoxicum nigrum, i tam-

Figura 4. Perfil de la vegetació de la platja de Cal Francès, Viladecans, segons Romà Rigol, a Hoyo i Gon-
zález (2001). 1, dunes embrionàries, amb la comunitat de jull de platja; 2, dunes mòbils, amb la comunitat de 
borró; 3, dunes estabilitzades, amb la comunitat de crucianel·la i la pineda pulviniforme; 4, pineda litoral, 
amb orquídies; 5. vegetació ruderal.

delta-llobregat.indb   232 12/12/2018   16:50:21



EL PAISATGE VEGETAL DEL DELTA DEL LLOBREGAT 233

bé algunes espècies d’orquídies, com Epipac-
tis microphylla i Cephalanthera rubra. En els 
sectors de la pineda més degradats, en canvi, 
es troben clarianes ocupades per espècies ar-
bòries ornamentals usades en l’arbrat urbà, 
com Acer negundo o Robinia pseudoacacia, 
un sotabosc de bardissa amb espècies exòti-
ques com Pittosporum tobira o el lligabosc 
japonès (Lonicera japonica) i un estrat her-
baci amb Parietaria officinalis o Stenota-
phrum secundatum.

8.2.4. Les masses d’aigua litorals

Els trams finals del riu Llobregat i d’algunes 
rieres (Sant Climent, la Sentiu), les llacunes 
litorals i diverses basses i canals es caracterit-
zen per tenir aigües lliures permanents sala-
broses. Poden ser masses d’aigua d’origen 
natural, sovint modificades per canalitza-
cions, drenatges o assecaments, o bé llacunes 
i canals artificials o basses formades per l’ex-
tracció d’àrids. Com ja s’ha comentat, l’aigua 
d’aquestes masses d’aigua es pot qualificar de 
salabrosa, fruit d’un equilibri entre les aigües 
de l’aqüífer superficial i de les aportacions 
dels canals i de la pluja i de l’aigua de mar. 
Amb tot, les aigües de les llacunes més peti-
tes tenen graus de salinitat molt diversos, i 
aquest factor condiciona les espècies de plan-
tes aquàtiques que les poden colonitzar. Les 
activitats agrícoles i industrials, que aporten 
grans quantitats de nutrients i contaminants 
al medi aquàtic, incrementen tanmateix la 
terbolesa de l’aigua i poden causar la desapa-
rició de les comunitats de plantes aquàtiques. 
Els estanys i les llacunes litorals ocupen al 
Delta aproximadament 63 hectàrees, sense 
comptar el tram final del riu (81 ha).

8.2.4.1. La vegetació de les masses 
d’aigua litorals

La major part de les llacunes litorals i els 
trams finals del riu i les rieres, que presenten 
una forta contaminació orgànica i química 

de les seves aigües, estan poblats per comu-
nitats planctòniques o per masses d’algues 
filamentoses. En són exemples les llacunes 
del Remolar, la Ricarda i la Murtra, o el tram 
final del Llobregat i de la riera de la Sentiu. 
Altres llacunes com la Magarola, Cal Tet i la 
Roberta, en canvi, alberguen comunitats de 
plantes aquàtiques constituïdes majoritària-
ment per Potamogeton pectinatus, amb una 
presència menor de Ruppia maritima, aques-
ta última lligada a aigües amb una salinitat 
més elevada.

Alguns estanys o basses d’origen artificial 
poc profunds i les zones inundables litorals, 
com la maresma del Remolar-Filipines i al-
guns sectors de la maresma de la platja de Ca 
l’Arana, són hàbitats amb aigües salabroses 
estagnants. Aquests ambients constitueixen 
hàbitats aquàtics naturalitzats que, esporàdi-
cament, poden albergar poblaments de plan-
tes aquàtiques, però sovint la mala qualitat de 
l’aigua en fa inviable la presència. Alguns es-
tanys d’origen artificial, en els primers anys 
de la seva existència, poden albergar pobla-
ments de caròfits o altres plantes aquàtiques 
que requereixen aigües clares, si bé la ten-
dència a l’eutrofització que presenten fa que 
els caròfits desapareguin en anys posteriors i 
siguin substituïts per poblaments monoespe-
cífics de Potamogeton pectinatus, capaç de 
resistir medis aquàtics més rics en nutrients. 
Dos exemples d’aquest procés són l’estany de 
Cal Tet i l’estany de laminació del Campus 
de la Universitat Politècnica de Catalunya a 
Castelldefels.

8.2.5. Els hàbitats d’aigua dolça  
i de ribera

En l’entorn del riu, de les basses i les grans 
corredores, es creen unes condicions ecològi-
ques especials que afavoreixen la presència 
d’unes comunitats vegetals adaptades a uns 
nivells hídrics més elevats (figura 5). Els am-
bients amb inundació permanent, com ara les 
basses, les llacunes o la xarxa de canals, po-
den ser colonitzats per plantes amb les fulles 

delta-llobregat.indb   233 12/12/2018   16:50:21



234 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

submergides o flotants, anomenades hidrò-
fits. Els marges de les basses o de les llacunes 
són colonitzats per plantes amb les fulles 
emergents o helòfits. Finalment, en els ter-
renys més allunyats de l’aigua, amb humitat 
permanent, però habitualment no inundats, 
es constitueix la vegetació higròfila formada 
per les jonqueres, els prats humits i el bosc de 
ribera. Aquests hàbitats en el seu conjunt, 
amb prop de 198 hectàrees, inclouen alguns 
dels hàbitats naturals (o seminaturals) més 
significatius del Delta. Molts d’aquests hàbi-
tats d’aigua dolça, encara que són molt parti-
culars, al delta del Llobregat sovint presenten 
vegetacions extraordinàriament pobres en 
espècies i resulten difícils de caracteritzar, raó 
per la qual s’han de tractar com a poblaments.

8.2.5.1. La vegetació aquàtica i higròfila 
dels canals

Els canals amb aigües estagnants i les grans 
corredores poden hostatjar poblaments de 
llenties d’aigua (Lemna sp.). Són agrupa-
ments densos de petits vegetals que suren a 
la superfície de les aigües dolces estagnants 

eutròfiques, amb la presència esporàdica de 
la falguera aquàtica Azolla filiculoides, una 
espècie al·lòctona naturalitzada a tot Europa. 
Els canals amb aigües estagnants o de cor-
rent feble poden acollir també poblacions de 
plantes aquàtiques arrelades al fons, consti-
tuïdes per Potamogeton pectinatus i esporà-
dicament amb Polygonum amphibium. Du-
rant la darrera dècada, alguns dels macròfits 
més resistents (Potamogeton pectinatus) han 
colonitzat també el riu, acompanyats d’espè-
cies exòtiques (Ludwigia peploides ssp. mon-
tevidensis).

En els marges dels canals es constitueixen 
herbassars alts dels sòls fangosos, formats 
per plantes anuals que es desenvolupen al fi-
nal de l’estiu. Les espècies més característi-
ques són l’herba presseguera (Polygonum 
persicaria), el capferrat (Cirsium monspessu-
lanum), Bidens frondosa, Ranunculus scelera-
tus i d’altres. En alguns trams de canals amb 
aigua corrent i més clara es troba la comuni-
tat del creixenar, constituïda pel creixen 
(Rorippa nasturtium-aquaticum) i el creixen 
bord (Apium nodiflorum). En la major part 
del Delta, però, a causa de les pràctiques de 
manteniment dels canals, trobem canals sen-

Figura 5. Perfil teòric de la disposició dels hàbitats aquàtics i d’algunes de les espècies més característiques 
d’aigua dolça en un sector de la rereduna de Gavà (segons Seguí et al., 2006). Vegetació hidrofítica: 1. Lemna 
minor; 2. Chara vulgaris; 3. Potamogeton pectinatus. Vegetació helofítica i herbassars higròfils associats: 4. 
Phragmites australis; 5. Typha angustifolia; 6. Cladium mariscus; 7. Scirpus maritimus; 8. Samolus valerandi; 
9. Juncus bufonius; 10. Iris pseudacorus; 11. Carex vulpina. Jonqueres i prats humits: 12. Scirpus holoschoenus; 
13. Juncus acutus; 14. Saccharum ravennae; 15. Agrostis stolonifera; 16. Lotus corniculatus. Albereda: 17. Inula 
viscosa; 18. Populus alba; 19. Rubus ulmifolius; 20. Brachypodium sylvaticum; 21. Plantago major.
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se vegetació aquàtica, amb els marges colo-
nitzats per plantes ruderals, entre les quals 
podem citar la llengua de bou (Rumex sp.) i 
gramínies com la panissola (Echinochloa 
crus-galli), Polypogon monspeliensis o Pas-
palum distichum.

8.2.5.2. El bosc de ribera i els herbassars 
de l’entorn del riu

El bosc de ribera típic està constituït per un 
estrat arbori amb diferents espècies d’arbres 
segons la proximitat de l’aigua i un estrat 
herbaci format per bardisses i vegetació hi-
gròfila. Actualment, però, el bosc de ribera al 
delta del Llobregat gairebé no existeix. L’acti-
vitat humana, que ha fet arribar els conreus i 
els polígons industrials fins a les vores del 
riu, ha provocat la destrucció del bosc de ri-
bera primitiu.

Fins al dia d’avui, al Delta s’han mantin-
gut únicament alguns poblaments naturals 
d’àlbers en terrenys adjacents a les jonqueres 
i les corredores en alguns sectors del munici-
pi de Gavà i en el marge esquerre de la llacu-
na del Remolar. Tot i que s’hi poden trobar 
àlbers de dimensions considerables, no es 
pot dir que constitueixin veritables albere-
des, perquè hi falten la major part de les es-
pècies característiques de l’estrat herbaci i el 
sotabosc presenta pocs elements diferencia-
dors amb el seu entorn. Es poden trobar 
també poblaments d’oms en l’entorn de la 
corredora de Can Sabadell i la riera de Sant 
Climent, per sota de l’autovia, constituïts per 
exemplars híbrids entre l’om comú (Ulmus 
minor) i l’om de Sibèria (Ulmus pumila), una 
espècie molt plantada en jardineria. Els bos-
quets de tamariu (Tamarix canariensis) es 
desenvolupen en l’entorn de les llacunes lito-
rals, en mosaic amb les jonqueres halòfiles, 
però amb un període menor d’inundació. Els 
millors exemples de tamarigar del Delta es 
troben a les maresmes de la Ricarda.

La vegetació dels marges del riu i de la llera 
està constituïda per herbassars higronitrò-
fils, formats per plantes anuals altes, amb una 

presència important d’espècies exòtiques. Les 
plantes més significatives són l’herba presse-
guera, la cicuta (Conium maculatum), diver-
ses espècies del gènere Rumex, dues artemises 
(Artemisia annua i Artemisia verlotiorum) i el 
card marià (Silybum marianum).

En amplis sectors del riu, els marges es-
tan colonitzats pels canyars, formacions her-
bàcies altes, de fins a 4 m d’alçària, constituï-
des bàsicament per canyes (Arundo donax). 
La canya és una espècie d’origen asiàtic que 
es propaga amb una gran eficiència a partir 
dels rizomes, i té un creixement ràpid que es 
beneficia de la gran abundància de nutrients 
que aporta el riu.

8.2.5.3. La vegetació dels aiguamolls

En una seqüència típica de les comunitats 
vegetals de les zones inundables, hi distingi-
ríem en primer lloc els canyissars constituïts 
pel canyís (Phragmites australis ssp. austra-
lis) i la corretjola gran (Calystegia sepium). 
Són poblaments vegetals densos, de fins a 
3 m d’alçària, formats per espècies rizomato-
ses, capaces de propagar les seves poblacions 
mitjançant reproducció vegetativa. En els 
marges de les llacunes litorals i altres volums 
d’aigua com les basses de Cal Dimoni es tro-
ben també els canyissars alts de Phragmites 
australis ssp. chrysanthus, amb tiges de fins a 
6 m d’alçària que formen densos poblaments 
monoespecífics. En ambients d’aigües poc 
profundes es poden constituir també pobla-
ments de bogues (Typha sp.), formats habi-
tualment per Typha angustifolia ssp. austra-
lis. En alguns sectors del canyissar litoral de 
la zona de Ca l’Arana es constitueixen les mi-
llors comunitats de mansega (Cladium ma-
riscus) del Delta. La mansega és una planta 
que forma poblaments densos, de fins a dos 
metres d’alçària que pot colonitzar els ter-
renys inundats i els marges de les llacunes 
amb aigües carbonatades o salabroses.

Als marges dels estanys litorals i del riu 
prop de la desembocadura s’instal·len pobla-
ments de jonques d’aigües salabroses, for-
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mades per la jonca litoral (Scirpus litoralis) o 
la jonca marítima (Scirpus maritimus). 
Aquestes comunitats es troben distribuïdes 
per tota la franja litoral del Delta. Si ens allu-
nyem del canyissar vers la banda de la terra 
trobem els herbassars alts amb lliri groc 
(Iris pseudacorus). Les espècies que formen 
aquesta comunitat vegetal són plantes rizo-
matoses de port elevat, de fins a un metre i 
mig d’alçària, i entre elles destaquen el malví 
(Althaea officinalis), la salicària (Lythrum sa-
licaria), Carex cuprina i, en alguns llocs, 
Polygonum salicifolium. En alguns sectors 
inundables del paratge de Cal Tet es mante-
nen encara superfícies significatives de prats 
humits, mantinguts per la sega i la pastura. 
Els prats humits estan integrats per una gran 
diversitat d’espècies com Festuca arundina-
cea, Carex distans, Ranunculus bulbosus i 
Juncus compresus, entre d’altres.

8.2.6. Els hàbitats antròpics

Les comunitats vegetals lligades a les activi-
tats agrícoles, anomenades comunitats ar-
venses, estan constituïdes per plantes herbà-
cies de creixement ràpid i de cicle vital curt. 
D’altra banda, al voltant de les poblacions 
humanes, a les vores dels camins i dels erms 
s’hi desenvolupen un seguit de plantes resis-
tents a les pertorbacions, que constitueixen 
les comunitats ruderals.

8.2.6.1. La vegetació de les pastures  
i els erms

Els ambients antròpics ocupen unes 944 hec-
tàrees, el 12,3 % de la superfície del Delta; 
són ambients molt variables, segons els usos i 
la història particular de l’indret que ocupen. 
Algunes parcel·les de conreus abandonats es-
tan colonitzades per formacions arbustives 
d’olivarda (Inula viscosa) acompanyada de 
plantes oportunistes o anuals, com el ripoll 
(Oryzopsis miliacea), el margall (Hordeum 
murinum), el cardó (Dipsacus fullonum), To-

rilis arvensis i, de vegades, poblacions de cor-
tadèries (Cortaderia selloana). En marges de 
camins i de canals, sobre terrenys amb una 
certa humitat edàfica, es desenvolupen bar-
disses amb esbarzer (Rubus ulmifolius) o ro-
megueró (Rubus caesius). Constitueixen co-
munitats vegetals denses i impenetrables, 
amb altres plantes enfiladisses com el lliga-
bosc japonès, l’apegalós (Galium aparine), 
Equisetum ramosissimum i d’altres.

En algunes parcel·les abandonades i mar-
ges de camins, sobre sòls no excessivament 
secs, es formen els prats mesoxeròfils de gra-
mínies perennes. Són formacions herbàcies, 
conegudes com a fenassars, de fins a un me-
tre d’alçària, constituïdes per les gramínies 
Brachypodium phoenicoides o Elymus pun-
gens, juntament amb altres espècies, com Lo-
lium perenne, Plantago lanceolata, etc. En les 
zones on s’acumulen residus orgànics i en 
terrenys remoguts trobem la vegetació rude-
ral. Les plantes que formen part d’aquests 
ambients estan adaptades a una gran diversi-
tat de condicions, de manera que aquesta ve-
getació pren aspectes molt diferents segons 
l’indret i l’època de l’any en què es desenvo-
lupa. Així, en els llocs amb el terreny com-
pactat, com són els camins i les zones habita-
des, es formen gespes baixes formades per 
diferents espècies com Bromus sp., Senecio 
vulgaris, o bé plantes prostrades, com Sper-
gularia rubra o Euphorbia prostrata. En in-
drets amb un sòl profund, en canvi, es donen 
herbassars alts amb una gran diversitat d’es-
pècies, entre les quals les més abundants són 
els blets (Chenopodium sp., Amaranthus sp.), 
les malves i diversos cards.

8.2.6.2. La vegetació dels ambients 
agrícoles, urbans i industrials

Els conreus herbacis d’horta cobreixen 
1.700 hectàrees del Delta, un 22 %. Aquests 
ambients són àrees intensament explotades 
que s’adoben i reguen regularment. Poden 
ser explotacions de cicle curt que se succeei-
xen al llarg de l’any (enciams, coliflors, mon-
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getes, etc.) o d’un únic cultiu (espàrrec, car-
xofa, meló, etc.). La vegetació arvense està 
constituïda per plantes anuals de creixement 
ràpid com la ravenissa blanca (Diplotaxis 
erucoides), l’ortiga petita (Urtica urens) o la 
verdolaga (Portulaca oleracea), i algunes de 
perennes com la castanyola (Cyperus rotun-
dus), entre d’altres. Els cultius herbacis de 
secà ocupen avui poca superfície al Delta. En 
els camps d’ordi i en els guarets de la plana 
gavanenca s’hi desenvolupa una rica comuni-
tat de plantes arvenses, entre les quals desta-
quen les roselles (Papaver sp.) i altres espècies 
molt rares al Delta, com Galium tricornutum, 
Viola tricolor ssp. arvensis i Hypecoum pro-
cumbens.

L’estanyat dels camps de conreu és una 
pràctica tradicional entre els pagesos del 
Delta, mantinguda encara en alguns sectors 
del municipi del Prat de Llobregat. Els camps 
amb estanyat s’inunden durant dues o tres 
setmanes amb aigua de reg abans del conreu 
per fer un rentat de les sals que s’acumulen al 
sòl en terrenys d’antigues maresmes. La ve-
getació associada que s’hi desenvolupa és la 
pròpia dels horts molt humits i dels sòls fan-
gosos, com la panissola, l’herba presseguera, 
Ranunculus sceleratus i, en alguns casos, 
densos poblaments de Melilotus sicula, una 
espècie raríssima a Catalunya. Les plan ta-
cions d’arbres fruiters són escasses al Delta 
(unes 58 hectàrees) i són bàsicament de po-
meres, presseguers i pruneres. L’estructura 
de l’estrat herbaci depèn de les tasques de 
manteniment dels camps de cultiu, però és 
equivalent a la vegetació arvense dels camps 
adjacents. En algunes parcel·les de la marina 
de Gavà, s’hi troben plantacions de pollan-
cres (Populus × canadensis) sobre sòls amb la 
capa freàtica prou alta, possiblement abans 
colonitzats per jonqueres o alberedes.

Finalment, cal esmentar els espais enjar-
dinats. Constitueixen superfícies grans o 
mitjanes per a ús públic i zones de servitud 
de les carreteres i autopistes. Els arbres més 
freqüents són els pollancres, àlbers, plàtans, 
acàcies i altres. L’estrat herbaci està condi-
cionat pel reg i el formen diverses varietats 

cultivades de gramínies i lleguminoses, però 
sovint hi penetren espècies espontànies ru-
derals i dels prats higronitròfils. A les àrees 
urbanes i industrials i als vials, la vegetació 
està formada per espècies ruderals i petits 
claps de jardins. Aquests espais enjardinats i 
altres àrees altament transformades cobrei-
xen en conjunt un 48,4 % del territori deltaic.

8.3. ELS FACTORS QUE EXPLIQUEN 
LA DISTRIBUCIÓ DE LES 
COMUNITATS VEGETALS  
DE MARESMA

La vegetació d’un indret determinat reflec-
teix la selecció exercida per un conjunt de 
factors biòtics, abiòtics i històrics que operen 
a escales temporals i espacials molt diverses. 
A les comunitats de maresma, la distribució 
de les espècies vegetals dominants està prin-
cipalment condicionada per dos factors 
abiòtics: la salinitat i el grau d’humitat o 
d’inundació del sòl. En el cas del delta del 
Llobregat, Bolòs (1962), de forma teòrica, i 
Bech i Hernández (1976), de forma analítica, 
ja van esmentar la importància d’ambdós 
factors en la distribució de les comunitats de 
maresma. Tanmateix, no ha estat fins a temps 
recents que s’ha avaluat d’una manera ex-
perimental el paper d’aquests factors am-
bientals gràcies a un estudi extensiu centrat 
en les espècies dominants de les principals 
comunitats vegetals de les maresmes més 
ben conservades del Delta (Batriu, 2006; Ba-
triu et al., 2011 i 2013).

L’any 2005 es va iniciar un estudi en qua-
ranta-cinc punts de mostreig distribuïts pels 
canyissars de Phragmites australis, les jon-
queres halòfiles dominades per Juncus acu-
tus, Juncus maritimus i Spartina versicolor, i 
els salicornars d’Arthrocnemum fruticosum 
de les maresmes de la Ricarda, la Magarola, 
els Reguerons i Can Sabadell (vegeu, per a 
més detalls, Batriu, 2006; Batriu et al., 2011). 
En cada punt de mostreig es va avaluar el re-
cobriment relatiu de cadascuna de les cinc 
espècies esmentades i durant dos anys es van 
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fer mesures puntuals o periòdiques de parà-
metres de l’aigua freàtica (proximitat a la su-
perfície, conductivitat, pH i temperatura) i 
del sòl (textura, percentatge de diverses for-
mes de carboni i de nitrogen, pH, conducti-
vitat i concentració iònica).

Els resultats van corroborar el paper de-
terminant que tenen la salinitat (tant del sòl 
com de l’aigua freàtica) i la inundació (proxi-
mitat a la superfície de l’aigua freàtica) en la 
distribució de les espècies dominants de les 
maresmes del Delta (figura 6).

Els salicornars i els canyissars ocupen sòls 
més i menys salins, respectivament, però la 
presència d’aquestes comunitats és indife-
rent pel que fa al grau d’inundació. Quant a 
les jonqueres, es desenvolupen en sòls mode-
radament salins, tant inundats com secs. Les 
jonqueres de Juncus maritimus colonitzen 

els indrets més salins i inundats, i les de Jun-
cus acutus, els ambients més secs i menys sa-
lins. Les jonqueres de Spartina versicolor es 
troben al centre d’aquest gradient. Tant la 
salinitat com la inundació són factors com-
plexos amb components difícils de mesurar i 
no sempre clarament relacionades. Per sort, 
en el cas de la salinitat, disposem de mesures 
tant de la concentració total de sals com de la 
proporció relativa de sals sòdiques. Gràcies a 
això podem concloure que, com en altres 
maresmes de la conca mediterrània, al delta 
del Llobregat la proporció de sals sòdiques al 
sòl és crucial per a la distribució de les comu-
nitats de maresma. Malauradament, en el cas 
de la inundació, la manca de dades sobre pa-
ràmetres com el grau de reducció-oxidació o 
la concentració de sulfits no permet fer-ne 
una interpretació acurada.

Figura 6. Distribució del recobriment de les cinc espècies estudiades en un espai bidimensional format per la 
salinitat (eix horitzontal, la conductivitat elèctrica màxima, una mesura indirecta del contingut de sals) i el 
grau d’inundació (eix vertical, distància de la capa freàtica a la superfície). La mida dels cercles és proporcio-
nal al recobriment de les espècies en cada punt de mostreig i els punts més petits n’indiquen l’absència. Adap-
tat de Batriu et al. (2011).
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Amb tot, l’estudi també constata que les 
diverses espècies comparteixen una bona 
part del seu nínxol ecològic i que, per tant, 
poden ocupar condicions ambientals simi-
lars. Això fa que la seva distribució al Delta 
no sigui totalment explicable pels factors 
abiòtics. Els factors biòtics, com ara la com-
petència entre les diferents espècies o l’acció 
dels herbívors, també tenen importància. 
Això és especialment palès en la distribució 
d’Arthrocnemum fruticosum, que podria co-
lonitzar ambients menys salins, però que es 
veu restringit als ambients salins atesa la 
competència amb les altres espècies (Batriu 
et al., 2011). Malgrat que no hi ha dades 
quantitatives en aquest respecte, la presència 
de jonqueres de Juncus acutus sembla afavo-
rida per la pastura en moltes maresmes seques 
(Reguerons, Can Sabadell), perquè limita el 
desenvolupament d’espècies competitives 
com el canyís. Finalment, els usos històrics 
del territori també poden influir en la consti-
tució de les comunitats vegetals. Bona part de 
les actuals maresmes del delta del Llobregat 
provenen de la recuperació natural d’antics 
conreus o pastures (Pino et al., 2006), i la 
seva història particular d’usos condiciona el 
conjunt d’espècies presents a l’inici de la re-
cuperació. Aquest fet, associat a un paisatge 
força fragmentat que limita la dispersió de 
les espècies, potencia la força de l’efecte fun-
dador i la diversitat d’espècies dominants en 
condicions ambientals similars.

8.4. ELS HÀBITATS D’INTERÈS 
PRIORITARI

Al delta del Llobregat hi ha representats di-
nou hàbitats d’interès comunitari, inclosos a 
l’annex 1 de la Directiva Hàbitats de la Unió 
Europea (97/62/CE), pels quals cal delimitar 
àrees d’especial conservació, que posterior-
ment han format l’actual xarxa Natura 2000. 
Aquests hàbitats sumen al Delta un total de 
569,2 ha concentrades a la franja litoral. En-
tre aquests hàbitats, els que estan amenaçats 
de desaparició es consideren d’interès priori-

tari. La conservació dels hàbitats d’interès 
prioritari suposa una especial responsabilitat 
per a la Unió Europea i, per tant, la delimita-
ció d’àrees per a la seva conservació és espe-
cialment important. Els hàbitats prioritaris 
del delta del Llobregat són les llacunes lito-
rals (hàbitat 1150), les dunes amb pinedes de 
pi pinyer o de pinastre (hàbitat 2270) i els ai-
guamolls calcaris amb mansega (Cladium 
mariscus; hàbitat 7210). D’altra banda, en les 
Directrius per a la gestió dels espais de la Xar-
xa Natura 2000 (Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 
5/09/2006) es consideren també de protecció 
prioritària les dunes marítimes del delta del 
Llobregat.

Les llacunes litorals es van originar a 
partir d’antics braços del riu, actualment 
desconnectats del curs fluvial. Les llacunes 
d’origen natural que s’han conservat fins 
avui són la Ricarda, el Remolar i la Murtra. 
Altres llacunes tenen el contorn profunda-
ment modificat, com la Magarola, o han es-
tat creades artificialment encara que, en al-
guns casos, el seu sistema hídric sigui proper 
a la naturalitat; és el cas de l’estany de Cal 
Tet, la desembocadura de la riera de Sant 
Climent, la llacuna de la platja de Ca l’Arana 
i la Roberta. L’aigua de les llacunes és sala-
brosa, amb un gradient de salinitat particular 
per a cada llacuna, que varia en el temps i 
fins i tot en l’espai en el cas de les llacunes 
més grans. Actualment, únicament els es-
tanys de Cal Tet, la Magarola i la Roberta 
mantenen comunitats de plantes aquàtiques, 
constituïdes principalment per Potamogeton 
pectinatus, amb presència de Ruppia mariti-
ma o Ruppia cirrhosa. En canvi, els elevats 
nivells de nutrients i la contaminació de l’ai-
gua impedeixen el desenvolupament de la 
vegetació aquàtica a les llacunes del Remolar, 
la Ricarda, la Murtra i a la riera de Sant Cli-
ment (Seguí i Flor-Arnau, 2013).

Les comunitats de mansega (Cladium 
mariscus) es desenvolupen en terrenys inun-
dats i en els marges de les llacunes amb ai-
gües carbonatades o salabroses. Les millors 
poblacions de mansega al delta del Llobregat 
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es localitzen en alguns sectors del litoral a la 
zona de Ca l’Arana i de Can Camins, on con-
viuen amb el canyissar o amb les jonqueres 
de Juncus maritimus.

Les dunes deltaiques són dipòsits de sor-
res transportades pels corrents marins. A 
causa de les severes condicions ambientals 
que imposa el substrat sorrenc, aquest hàbi-
tat és colonitzat per un grup reduït de plan-
tes especialistes moltes de les quals tenen un 
interès de conservació regional, estatal o su-
praestatal. Fins a la dècada dels anys seixanta 
del segle xx, les platges del Delta havien 
mantingut l’estructura dels ecosistemes du-
nars i una vegetació en un bon estat de con-
servació. Els treballs de recerca d’aquesta 
època testimonien una catena de vegetació 
psammòfila ben conservada, encara que, en 
l’obra de 1962, Oriol de Bolòs ja constata que 
«en los últimos tiempos, la relativa tranquili-
dad de la costa ha desaparecido; la moda de 
los baños determina en verano la acumula-
ción de grandes multitudes en la playa […]. 
Bajo la acción de los bañistas es actualmente 
muy clara la tendencia del Crucianelletum a 
transformarse en Hypochoeridi-Glaucietum 
flavi […]. El Ammophiletum y el Agropyre-
tum simplemente se dislocan y tienden a 
desaparecer».

Actualment, el substrat sorrenc de les 
platges del Delta ha perdut la morfologia 
dunar original i l’ordenació típica de les co-
munitats vegetals en franges paral·leles a la 
línia de la costa es troba fortament alterada 
per la pertorbació antròpica a què han estat 
sotmeses. Tot i així, es poden trobar encara 
retalls de la vegetació de les dunes mòbils, 
les comunitats de jull de platja (Elymus farc-
tus) i de borró (Ammophila arenaria) a les 
platges de la Pineda i del Remolar a Vilade-
cans i en diferents sectors de la platja del 
Prat de Llobregat. La vegetació de la reredu-
na és encara prou ben constituïda en alguns 
sectors de Gavà, les platges de Cal Francès i 
del Remolar a Viladecans i en zones de la Ri-
carda i de Can Camins al Prat (Seguí i Ba-
triu, 2009).

Les dunes amb pineda de pi pinyer (Pi-
nus pinea) i pi blanc (Pinus halepensis) es tro-
ben al Delta establertes sobre antics cinturons 
dunars (figura 7). La història dels seus canvis 
recents és objecte de descripció a l’apartat 8.5. 
Les pinedes ben conservades es caracteritzen 
per la conservació de la morfologia dunar del 
substrat, per una riquesa elevada d’espècies 
arbustives i herbàcies i per la poca abundàn-
cia de plantes ruderals i exòtiques. A la zona 
de transició amb la vegetació psammòfila, la 

Figura 7. L’estructura i la composició de la pineda litoral depèn de les característiques de cada lloc, però tam-
bé de la intensitat i la freqüència dels tractaments silvícoles a què és sotmesa. Cal Francès, 08/03/2006. Fotogra-
fia: J. F. Valverde.
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pineda adquireix un aspecte baix i atapeït en 
resposta a l’acció del vent i un menor recobri-
ment, que afavoreixen la presència de diver-
ses espècies de molses, líquens, fongs i orquí-
dies, moltes de les quals rares o inexistents a 
la resta del Delta. Aquestes pinedes pulvini-
formes constitueixen un dels ambients més 
singulars del paisatge vegetal del delta del 
Llobregat, encara que malauradament cada 
dia són més rares al nostre territori. Els sec-
tors de la pineda més degradats, en canvi, es 
caracteritzen per un estrat arbori més obert, 
amb clarianes envaïdes per arbres ornamen-
tals i el sotabosc embardissat o colonitzat per 
espècies ruderals i exòtiques.

Alguns autors han indicat que aquestes 
pinedes es van desenvolupar sobre els ter-
renys que antigament havia ocupat una mà-
quia de càdec (Juniperus oxycedrus ssp. oxy-
cedrus). Tanmateix, no hi ha cap referència 
constatable d’aquesta comunitat en temps 
passats i recents. Actualment només tenim al 
Delta algunes pinedes amb un recobriment 
important de càdec al sotabosc a Gavà, a les 
zones de servitud de l’autovia C-31.

8.5. LES PINEDES LITORALS  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Un dels hàbitats més emblemàtics del delta 
del Llobregat el constitueixen les pinedes de 
pi pinyer (Pinus pinea) i pi blanc (Pinus hale-
pensis). Aquestes pinedes creixen sobre les 
dunes i els sorrals litorals i són responsables 
de topònims encara ben vius en l’imaginari 
col·lectiu. La seva raresa a Europa i el seu ele-
vat interès de conservació justifiquen la seva 
inclusió en la Directiva Hàbitats (Directiva 
92/43/CEE de la UE) com a hàbitat de con-
servació prioritària (hàbitat 2270*, dunes 
amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinas-
ter). Les pinedes del Delta acullen, a més, una 
diversitat especialment elevada d’orquídies, 
cosa que va motivar la descripció d’una 
subassociació vegetal específica (Crucianelle-
tum maritimae Br.-Bl. (1931) 1933 subass. 
ophrydetosum O. Bolòs 1962).

Aquestes pinedes són establertes sobre 
antics cinturons dunars que descansen, en 
gairebé tota la seva extensió, sobre els sedi-
ments al·luvials quaternaris més recents de 
l’hemidelta occidental del Llobregat. Tradi-
cionalment, s’ha considerat un origen artifi-
cial i recent d’aquestes pinedes, derivat de la 
plantació massiva de pins a finals del se-
gle xix i principi del xx per tal d’estabilitzar 
el cordó de dunes litorals i permetre així 
l’explotació agrícola de les terres interiors 
del Delta. Tanmateix, Valverde (1998) ha 
trobat referències de l’existència d’un bosc 
de pins al front litoral del Delta que es re-
munten al segle xvi. Així, hi ha fonts docu-
mentals que mostren un ús de les pinedes del 
Delta per a la caça i l’aprofitament ramader, i 
per a l’obtenció de productes forestals diver-
sos (fusta, llenya, pinyons, etc.) en aquella 
època. Aquests usos havien estat especial-
ment regulats al Delta més occidental, menys 
poblat i pertanyent a la baronia d’Erampru-
nyà, que sembla que durant segles afavorí 
l’explotació de les pinedes en règim de de-
vesa. Als segles xviii i xix, nombrosos indi-
cis apunten a una regressió de la superfície 
forestal, que va arribar a desaparèixer en 
molts punts com a conseqüència de la rom-
puda de les marines i dels processos de desa-
mortització (Fabró et al., 1989). No és fins a 
l’inici del segle xx que es detecta un procés 
de recuperació, com a conseqüència d’algu-
nes plantacions i també de la capacitat de 
proliferació que mostren les pinedes sobre 
les dunes deltaiques. Com que les pinedes li-
torals de pi pinyer es comporten sota la pres-
sió antròpica com a agrupacions vegetals 
permanents més o menys diferents a la clí-
max, s’han considerat hàbitats plagioclimà-
cics o paraclimàcics. Tanmateix, el registre 
fòssil confirma la presència natural de pi pi-
nyer a la Mediterrània occidental, que mol-
tes vegades s’havia posat en dubte.

Les pinedes litorals del delta del Llobregat 
es troben entre les més extenses dels Països 
Catalans. Fins a mitjan segle xx constituïen 
un extens cinturó verd paral·lel a la línia de la 
costa dels municipis de Castelldefels, Gavà, 
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Viladecans i el Prat de Llobregat. Actual-
ment, però, aquesta pineda es troba en ex-
trem reduïda, alterada i fragmentada. Aquest 
procés de degradació és ben palès a les darre-
res dècades (figura 8). De les 285 hectàrees 
que ocupava el 2007, només la meitat (142,5) 
mantenien un estat relativament natural. El 
grau de naturalitat disminueix, a més, d’est a 
oest, amb les millors pinedes naturals con-
centrades entre la riera de Sant Climent i el 
riu, a les finques de la Ricarda i Can Camins. 
Al sector central del Delta, des de la Murtra 
fins a l’antic Reial Club de Golf El Prat (mu-
nicipis de Gavà, Viladecans i el Prat de Llo-
bregat), abunden les pinedes alterades en 
curs de renaturalització, ocupades fins fa poc 

per equipaments i diversos càmpings. Final-
ment, al sector més occidental (Castelldefels 
i Gavà), el bosc es troba urbanitzat en la seva 
pràctica totalitat i únicament es pot parlar 
d’un paisatge urbà amb pins.

Les pinedes naturals estan, a més, extre-
mament fragmentades enmig d’un paisatge 
cada cop més artificialitzat. Els fragments 
més grans corresponen a la pineda de Can 
Camins (25 hectàrees), els sectors oest i est 
de la Ricarda (16,5 i 7,5 hectàrees, respectiva-
ment) i a la pineda de Gavà (tres clapes de 
11,5, 10,9 i 8,5 hectàrees). Tot i que les nor-
mes urbanístiques actuals dels diversos mu-
nicipis costaners atorguen a la pineda un cert 
estatus de protecció, únicament una petita 

Figura 8. Pinedes existents el 1956 i el 2007 al delta del Llobregat. Al mapa del 2007, les pinedes van ser 
classificades com a ben conservades o com a alterades mitjançant treball de camp. Font: Mapa de Cobertes 
del Sòl de la província de Barcelona de 1956 i Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 2009.
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part és inclosa a la xarxa d’espais protegits: 
36,5 hectàrees (i tres més de pineda degrada-
da) a les reserves naturals del delta del Llo-
bregat i la zona perifèrica de protecció, i 24 
hectàrees addicionals (més 18 de pineda de-
gradada) a la xarxa Natura 2000. La recent 
inclusió de Can Camins (2013) en aquesta 
xarxa garanteix la protecció de la clapa contí-
nua més gran del Delta i incrementa en un 
30 % la pineda protegida. La finca inclou, a 
més, les restes més ben conservades de pine-
da pulviniforme del Delta (dues hectàrees).
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ANNEX

Mapa de vegetació del delta del Llobregat 
(2014)

Relació de les associacions vegetals que han 
estat descrites al delta del Llobregat, amb in-
dependència de la seva presència actual en el 
territori. Per a facilitar la cerca de les equiva-
lències entre els hàbitats descrits en el text, 
les unitats cartografiades i les comunitats ve-
getals, s’han ordenat d’acord amb els hàbitats 
descrits, que són les entrades de primer i de 

segon nivell. Per sota d’aquests, s’hi fan cons-
tar les unitats cartografiades, i immediata-
ment les associacions vegetals que s’hi cor-
respondrien.

ELS SÒLS SALINS
ELS MATOLLARS HALÒFILS

Matollars halòfils
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi 
(Br.-Bl.) Géhu 1976
Sphenopo-Arthrocnemetum glauci 
Br.-Bl. (1928) 1933
Artemisio-Limonietum virgati 
(Kühnh.) Br.-Bl. 1931 subass. 
atriplicetosum portulacoidis (Br.-Bl.) 
O. Bolòs 1967
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi 
(Br.-Bl.) Géhu 1976 subass. 
inuletosum crithmoidis Br.-Bl. 1931

Matollars halonitròfils
Suaedetum fruticosae (Br.-Bl.)  
O. Bolòs et R. Mol. 1958

ELS PRATS I LES JONQUERES 
HALÒFILES

Prats salins d’anuals
Suaedo-Salicornietum patulae Brullo 
et Furnari ex Géhu et Géhu-Frank 
1984
Suaedo-Salicornietum patulae subass. 
suaedetosum spicatae Curcó 1996

Jonqueres halòfiles
Spartino-Juncetum maritimi O. Bolòs 
1962 subass. juncetosum maritimi
Junco-Triglochinetum maritimi Br.-
Bl. 1931

Espartinars
Spartino-Juncetum maritimi O. Bolòs 
1962 subass. spartinetosum O. Bolòs, 
1962

Prats d’hemicriptòfits
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae 
Br.-Bl. 1931
Eriantho-Holoschoenetum australis  
O. Bolòs 1962 (aquestes comunitats 
es tracten a l’apartat 8.2.3 i 
corresponen a les jonqueres de les 
depressions humides interdunars)
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LES PLATGES I LES DUNES
LA VEGETACIÓ HERBÀCIA  
DELS ARENALS MARÍTIMS

Platges arenoses sense vegetació o amb 
vegetació ruderal

Hypochoerido-Glaucietum flavi Rivas 
Goday et Rivas Mart. 1958
Atriplicetum hastato-tornabenei  
O. Bolòs 1962
Lippio-Panicetum repentis O. Bolòs 
1957

Vegetació de les dunes mòbils o 
embrionàries

Cypero mucronati-Agropyretum juncei 
Kühnholtz-Lordat et Br.-Bl. 1933
Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. 
(1921) 1933

Vegetació de les dunes estabilitzades
Crucianelletum maritimae Br.-Bl. 
(1931) 1933

LA BROLLA I LA PINEDA SOBRE DUNES
Dunes amb brolles i garrigues

Bellardio-Holoschoenetum australis 
O. Bolòs 1962
Rosmarino-Ericion multiflorae Br.-Bl. 
1931.

Dunes amb pinedes pulviniformes
Crucianelletum maritimae Br.-Bl. 
(1931) 1937 subass. ophrydetosum  
O. Bolòs 1962

Dunes amb pinedes de port arbori
Asparago-Juniperetum macrocarpae 
(R. et R. Mol.) Bolòs 1962

LES MASSES D’AIGUA LITORALS
LA VEGETACIÓ DE LES MASSES 
D’AIGUA LITORALS

Llacunes naturals o en estat proper al 
natural

Charion canescentis Krausch 1964
Ruppietum maritimae Hocquette 
1927
Potametum pectinati Carstensen 1955

Llacunes fortament artificialitzades, amb 
alteracions del perfil

Charion canescentis Krausch 1964
Ruppietum maritimae Hocquette 1927
Potametum pectinati Carstensen 1955

ELS HÀBITATS D’AIGUA DOLÇA  
I DE RIBERA
LA VEGETACIÓ AQUÀTICA  
I HIGRÒFILA DELS CANALS

Basses i canals artificials amb vegetació 
més o menys natural

Ruppietum maritimae Hocquette 1927
Potametum pectinati Carstensen 1955
Apietum nodiflori Br.-Bl. 1931
Xanthio-Polygonetum persicariae  
O. Bolòs 1957

Basses i canals amb alteracions del perfil, 
fons i marges

Lemno-Azolletum Br.-Bl. 1952
Lemnetum minoris Oberd. ex Müller 
et Görs 1960
Lemnetum gibbae Miyawaki et J. 
Tüxen 1960
Paspalo-Agrostietum verticillatae Br.-
Bl. 1936

Aigües fluvials lliures
Potameton pectinati Carstensen 1955

EL BOSC DE RIBERA I ELS HERBASSARS 
DE L’ENTORN DEL RIU

Tamarigars
Tamaricetum canariensis Br.-Bl. et  
O. Bolòs 1957

Boscos de ribera naturals o seminaturals
Vinco-Populetum albae (O. Bolòs et 
R. Mol.) O. Bolòs 1962
Lithospermo purpurocaerulei-
Ulmetum minoris O. Bolòs 1956

Canyars
Arundini-Convolvuletum sepium  
(R. Tx. et Oberd.) O. Bolòs 1962

LA VEGETACIÓ DELS AIGUAMOLLS
Canyissars de Phragmites australis 
rarament inundats

Typho-Schoeneplectum 
tabernaemontani Br.-Bl. et O. Bolòs 
1957

Canyissars de Phragmites australis 
inundats

Typho-Schoeneplectum 
tabernaemontani Br.-Bl. et O. Bolòs 
1957

Canyissars de Phragmites australis ssp. 
chrysanthus
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Typho-Schoeneplectum 
tabernaemontani Br.-Bl. et O. Bolòs 
1957 subass. phragmitetosum isiaci  
A. et O. Bolòs ex O. Bolòs 1967

Poblaments de Typha sp.
Typho-Schoeneplectum 
tabernaemontani Br.-Bl. et O. Bolòs 
1957

Comunitats de Cladium mariscus
Soncho-Cladietum marisci Br.-Bl. et 
O. Bolòs 1957

Altres herbassars del Phragmition i del 
Magnocaricion

Scirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. 
1931 em. nom. Rivas Mart. et al.
Irido-Polygonetum salicifolii O. Bolòs 
1957
Cypero-Caricetum otrubae R. Tx. in 
R. Tx. et Oberd. 1958
Calliergonello-Eleocharidetum 
palustris O. Bolòs et Vigo 1967

ELS HÀBITATS ANTRÒPICS
LA VEGETACIÓ DE LES PASTURES  
I ELS ERMS

Vegetació ruderal herbàcia sobre 
terrenys remenats i erms

Chenopodietum muralis Br.-Bl. et 
Maire 1924
Silybo-Urticetum Br.-Bl. (1931) 1936 
em. 1952
Eleusino-Euphorbietum prostratae (O. 
Bolòs) O. Bolòs et A. Marcos 1953
Asphodelo-Hordeetum leporini (A. et 
O. Bolòs) O. Bolòs 1956
Eleusino-Penisetum villosi O. Bolòs 
1962

Plantagini-Hordeetum maritimi (O. 
Bolòs et R. Mol.) O. Bolòs
Artemisio annuae-Conietum maculati 
Pino 2000
Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-
Bl. et O. Bolòs 1957
Astero-Paspaletum vaginati O. Bolòs 
1988

Prats mesoxeròfils de sòls profunds i 
herbassars humits

Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 
1924
Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931

Bardisses amb esbarzer (Rubus sp.)
Rubo-Coriarietum O. Bolòs 1954

Formacions llenyoses ruderals sobre 
antics conreus

Inulo-Oryzopsietum miliaceae (A. et 
O. Bolòs) O. Bolòs 1957

Prats de pastura o sega intensives 
(Sense comunitats típiques descrites 
en el Delta)

LA VEGETACIÓ DELS AMBIENTS 
AGRÍCOLES, URBANS I INDUSTRIALS

Horta
Setario-Echinochloetum colonae (A. et 
O. Bolòs) O. Bolòs 1956

Conreus herbacis de secà
Centaureo-Galietum verrucosi  
O. Bolòs 1962

Estanyats
Spergulario-Ranunculetum scelerati 
O. Bolòs et F. Masclans 1955

Fruiterars
Diplotaxietum erucoidis Br.-Bl. 1931
Setario-Echinochloetum colonae (A. et 
O. Bolòs) O. Bolòs 1956
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9. COMPOSICIÓ DE LA COMUNITAT  
DE MOL·LUSCS CONTINENTALS AL DELTA  

DEL LLOBREGAT

Albert Orozco,1 Jordi Cadevall,1 Francesc Uribe,1  
Vicenç Bros1 i Jordi Nebot1

1. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
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9.1. ESTAT DEL CONEIXEMENT  
I REFERÈNCIA DE LA INFORMACIÓ 
DISPONIBLE

Els mol·luscs del delta del Llobregat foren 
ben estudiats per malacòlegs catalans des 
dels primers anys del segle xx. La proximitat 
a la ciutat de Barcelona i l’atractiu de trobar 
espècies de cargols pròpies de zones humides 
com les del delta de l’Ebre o els aiguamolls de 
l’Empordà han fet del delta del Llobregat un 
indret molt preuat.

El primer que publicà una llista d’espè-
cies de cargols del «Prat de Llobregat y es-
tanys de marina» fou Josep Maluquer l’any 
1902. Poc després, l’any 1904, Antoni de 
Zulueta publicà una altra llista d’espècies, la 
majoria de les quals havien estat trobades en 
els al·luvions de la vora dreta del riu Llobre-
gat. El també malacòleg Joan Rosals ens des-
criu, l’any 1916, la fauna malacològica de 
l’estany del Remolar.

Quatre anys després, Artur Bofill i Fritz 
Haas sintetitzen els treballs anteriors i fan 
noves aportacions a partir de material ma-
lacològic dipositat a la col·lecció del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona. Les per-
sones que varen recol·lectar aquest material 
foren Joan Rosals, Joan Baptista d’Agui-
lar-Amat i Bofill mateix.

Però qui va prospectar el delta del Llobre-
gat i ens va donar més informació sobre la 
seva fauna malacològica fou el naturalista ca-
talà Carles Altimira, que l’any 1969 publicà 
un treball molt complet sobre els mol·luscs 
del Delta en què es fa referència a les espècies 
d’aigua dolça de l’estany de la Podrida i d’un 
canal proper, avui en dia desapareguts per les 
obres de desviament de l’últim tram del riu 
Llobregat.

Des de llavors, s’han publicat diversos 
treballs que han fet referència parcial als car-
gols, tant terrestres com d’aigua dolça, del 
delta del Llobregat: Boeters (1988), Altaba 
(1992), Guillèn i Corbella (1995-1996), Ca-
devall i Orozco (1997) i Orozco et al. (2001).

El total d’espècies presents al delta del Llo-
bregat, encara que algunes s’haurien de con-

firmar, és de 74. Si es compara amb el nombre 
d’espècies conegudes del delta de l’Ebre (72) 
(Bros i Bech, 1989) i dels aiguamolls de l’Alt 
Empordà (53) (Altaba, 1980), es veu clara-
ment la importància d’aquesta zona humida. 
Per tal d’aprofundir en la comparació de la 
fauna malacològica d’aquestes tres zones, 
que comparteixen uns hàbitats i un gradient 
altitudinal molt semblants, s’indiquen a con-
tinuació els índexs de similitud de Sorensen i 
de Jaccard, que es basen només en la presèn-
cia o absència de les espècies en les comuni-
tats sense estimar densitats de població. Per 
bé que no s’ha considerat la proporcionalitat 
d’esforç de prospecció, el coeficient de simi-
litud entre les diferents comunitats malaco-
lògiques és força semblant, inclinant-se molt 
poc per tenir una major semblança entre els 
mol·luscs del delta del Llobregat i els dels ai-
guamolls de l’Alt Empordà.

Taula 1. Coeficient de similitud entre les dife-
rents comunitats malacològiques. Font: Bros i Bech, 
1989; Altaba, 1980.

Coeficient 
de similitud 
de Jaccard *

Coeficient de 
similitud de 
Sorensen *

Delta del Llobregat 
vers el delta de l’Ebre

0,417 0,589

Delta del Llobregat 
vers els aiguamolls 
de l’Alt Empordà

0,459 0,629

* El coeficient oscil·la entre 0 i 1 i com més gran és el 
valor indica més similitud.

9.2. CARACTERÍSTIQUES MÉS 
RELLEVANTS DEL GRUP EN EL DELTA 
SEGONS EL TIPUS D’HÀBITAT

9.2.1. Els mol·luscs de les dunes 
litorals

Les dunes litorals ofereixen als cargols un 
medi molt particular i exclusiu. Cal fer, però, 
una diferenciació entre les dunes que es tro-
ben a primera línia de mar, i les que queden a 
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la banda interior. Les primeres han estat con-
siderades dunes seques, ja que la filtració de 
l’aigua de la pluja és molt ràpida, i les sego-
nes, dunes humides, són argilosorrenques i 
amb més vegetació. La fauna malacològica de 
les dunes seques, tot i ser pobra en nombre 
d’espècies, és molt característica i específica 
d’aquest ambient. Algunes de les espècies 
que hi viuen només ho fan en aquest tipus 
d’hàbitat, essent aquest un medi molt fràgil i 
escàs. Cal remarcar, però, que durant els dar-
rers anys s’ha aconseguit crear dunes amb 
vegetació força arrelada al llarg de la platja 
del Prat de Llobregat, la qual cosa ha permès 
que moltes d’aquestes espècies dunícoles pu-
guin ser molt abundants.

Hi ha quatre espècies de cargols que viuen 
a les dunes litorals i que només es poden tro-
bar en aquest hàbitat costaner i sorrenc, tot i 
que alguna s’introdueix una mica terra en-
dins sense sortir del que és la zona humida o 
deltaica. Aquestes espècies són Cochlicella co-
noidea, Trochoidea trochoides, Cernuella (Mi-
croxeromagna) armillata i Xerotricha apicina.

També es poden trobar a les dunes lito-
rals espècies força xeròfiles, com Cochlicella 
acuta, Cochlicella barbara, Trochoidea (Tro-
choidea) elegans, Theba pisana, Cernuella 
(Cernuella) virgata i Eobania vermiculata.

Cochlicella acuta

La forma de la seva conquilla, cònica i 
allargada, és un tret diferenciador de les 
seves congèneres.

9.2.1.1. El cicle biòtic dels cargols 
dunícoles

Els factors que influeixen en la duració del 
cicle biòtic dels helícids dunícoles depenen 
dels diversos microclimes litorals, sobretot a 
l’estiu i no tant a l’hivern, en què els descen-
sos de temperatura a menys de zero graus 
són transitoris si no excepcionals. En climes 
amb altes temperatures i poca humitat a l’es-
tiu, a vegades el cicle biòtic dels helícids de 
les dunes es torna bianual. En el delta del 
Llobregat, amb uns estius força calorosos i 
amb poca pluviositat, el cicle biològic dels 
cargols dunícoles, o almenys el d’alguns 
d’ells com Theba pisana (Müller, 1774) i Cer-
nuella virgata (Da Costa, 1778), s’ha pogut 
comprovar que és bianual.

9.2.1.2. Requeriments ambientals dels 
cargols de les dunes litorals

Durant els dies d’estiu, els cargols xeròfils 
són força inactius, enterrats a la sorra, fixats 
en el substrat buscant l’ombra de les plantes 
o fixats a les tiges de les plantes per un minse 
epifragma mucós. L’epifragma evita la deshi-
dratació dels cargols, però no és un aïllant 
tèrmic. És, doncs, a les nits o durant els dies 
plujosos, quan baixen les temperatures i aug-
menta la humitat de l’aire i de la superfície 
de la sorra, que els cargols tenen una major 
activitat. Aquesta activitat dels cargols a l’es-
tiu fins i tot pot quedar minvada quan, propi 
del clima costaner mediterrani, es produeix 
un fort augment de les temperatures i una 
absència total de pluges durant molts dies, la 
qual cosa obliga els cargols a fer una estivació 
contínua i prolongada. És en aquests casos 
que els cargols desenvolupen un epifragma 
més espès i, fins i tot, un segon epifragma.

Eobania vermiculata

Amb el sol intens de l’estiu, aquesta es-
pècie de grans dimensions ha creat un
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epifragma prou fort i opac per a evitar la 
seva deshidratació i poder-se subjectar a 
la tija de la planta.

Theba pisana

Amb un epifragma transparent i molt fi, 
a les dunes litorals de la platja del Prat de 
Llobregat, hi sobreviu a les èpoques esti-
vals fixada a les tiges de les plantes en co-
lònies molt abundants, on sembla que no 
té gaires depredadors. Aquesta espècie 
pot passar l’estiu enterrada a la sorra o 
fixada a les plantes. Es tracta d’una doble 
possibilitat que se li presenta per a sobre-
viure a les èpoques estivals més seques i 
caloroses, i que comporta certs riscos. Si 
estiva fixada a les tiges de les plantes es 
troba a mercè dels animals, la destrucció 
de la vegetació i l’acció de l’home. En 
canvi, si estiva dins la sorra, pateix un alt 
risc de parasitisme.

Cernuella virgata

Alguns exemplars d’espècies dunícoles, 
com el que es veu a la fotografia, aprofi-
ten la sorra de la platja per a fer-se un pe-
tit recobriment que pot tenir una doble 
funció: d’una banda, de protecció de la 
radiació solar intensa de l’estiu, i de l’al-
tra, com a camuflatge per a poder passar 
desapercebuts.

9.2.2. Els mol·luscs d’aigua dolça

Des del principi del segle xx s’han descrit un 
total de vint espècies d’aigua dolça al Prat de 
Llobregat. D’aquestes vint, en les últimes 
prospeccions dutes a terme (Orozco et al., 
2001), se n’han trobat només deu que encara 
hi viuen. Això indica que hi ha hagut un re-
trocés important en la diversitat malacològi-
ca de la zona. Tanmateix, es pot constatar 
que en els últims anys s’ha produït una ràpi-
da regeneració de les aigües del Delta que pot 
mantenir la població actual de mol·luscs o, 
fins i tot, pot contribuir a la reintroducció, 
natural o no, d’espècies que no fa gaires anys 
hi havien viscut.
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9.2.2.1. Els diversos ambients aquàtics 
amb presència de mol·luscs i la fauna 
associada

Als estanys pràcticament només hi queden 
espècies que suporten un grau elevat de sali-
nitat i contaminants, com és el cas de Physa 
(Costatella) acuta, o que són de costums am-
fibis, com Ovatella (Myosotella) myosotis.

Al delta del Llobregat també s’hi troben 
canals de reg i pluvials. Són els canals de reg 
els indrets amb una major presència d’espè-
cies de mol·luscs d’aigua dolça.

Ovatella (Myosotella) myosotis 
(Draparnaud, 1805)

De distribució europea, és present al lito-
ral de Catalunya des de l’Alt Empordà 
fins al delta de l’Ebre. Aquesta espècie 
viu en terrenys tant amb una baixa sali-
nitat com amb una salinitat propera a la 
de l’aigua del mar, damunt del llim i en-
tre les herbes. Molts dels exemplars recol-
lectats presenten una carena de pèls a la 

part més prominent de les voltes, que 
ens recorda les formes carenades de Po-
tamopyrgus antipodarum. A la fotografia 
hi veiem les dues formes que poden pre-
sentar les conquilles. La variabilitat de la 
conquilla pot tenir relació amb la seva 
resistència i adaptació a la salinitat del 
medi, així com amb la seva maduresa.

9.2.2.2. Adaptació i supervivència  
dels mol·luscs d’aigua dolça

Moltes de les espècies de mol·luscs d’aigua 
dolça, tant bivalves com gasteròpodes, han 
aconseguit viure a les aigües més netes d’al-
guns canals. Canals per on circula aigua tot 
l’any i s’hi acumula la suficient quantitat de 
llim i algues al fons, que fan possible la vida 
d’aquests minúsculs mol·luscs. Tot i la desa-
parició de molts canals amb la constant 
transformació del Delta, els que encara fun-
cionen per a reg conserven les qualitats eco-
lògiques esmentades i, per tant, preserven 
una gran quantitat de fauna malacològica.

Els mol·luscs d’aigua dolça es poden tro-
bar dins o sobre el llim del fons dels canals, 
així com adherits a les seves parets, a les tiges 
de les plantes o a les algues.

9.2.2.3. Espècie invasora d’aigua dolça

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)

Originària de Nova Zelanda, en el curs d’un 
segle ha colonitzat Europa. Va ser descoberta 
a Anglaterra l’any 1889 i a tota la costa euro-
pea continental durant la primera meitat del 
segle xx. L’any 1924, Joan Baptista d’Agui-
lar-Amat capturà sis exemplars d’aquesta es-
pècie al Prat de Llobregat, essent aquesta tro-
balla la primera coneguda de la península 
Ibèrica. És un clar exemple d’espècie colonit-
zadora que podem trobar a les fonts, rius i 
llacs de tot Catalunya.
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Les dades ecològiques conegudes d’aques-
ta espècie fan entendre com pot colonitzar 
nous territoris d’una manera imparable: és 
un hidròbid ovovivípar i partenogenètic 
(capaç de donar origen a una nova població a 
partir d’un sol individu), hermafrodita i que 
possiblement s’autofecunda; colonitza tant 
les aigües dolces com les salades, oligotrofit-
zades o eutrofitzades, vivint sobre vegetació i 
detritus vegetals, substrat sòlid i sediments 
superficials; suporta salinitats de l’aigua de 
fins al 17 ‰ i temperatures de –1 ºC a 33 ºC, 
així com una discreta contaminació de l’aigua 
i el dessecament durant quaranta-vuit hores, 
o d’una setmana amb presència d’humitat.

Potamopyrgus antipodarum

9.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
GLOBAL I ZONES D’ESPECIAL 
INTERÈS

Hi ha un gran nombre d’espècies d’aigua 
dolça que no s’han pogut observar al Delta 
en els estudis més recents i que hi vivien fa 
uns cinquanta anys. Totes són espècies molt 
sensibles a la transformació del medi aquàtic 
on viuen. Aquests mol·luscs són: Radix auri-
cularia (Linné, 1758), Stagnicola palustris 
(O. F. Müller, 1774), Gyraulus laevis (Alder, 
1838), Ancylus fluviatilis (O. F. Müller, 
1774), Planorbis (Planorbis) planorbis (Lin-

né, 1758), Succinea putris (Linné, 1758), Pisi-
dium (Cingulipisidium) nitidum (Jenyns, 
1832), Pisidium (Euglesia) personatum 
(Malm, 1855) i Pisidium (Pseudeupera) sub-
truncatum (Malm, 1855), que representen 
quasi el 50 % dels que hi vivien.

A les platges del delta del Llobregat es 
troba a faltar una espècie tan pròpia de dunes 
mediterrànies com és Trochoidea (Trochoi-
dea) pyramidata (Draparnaud, 1805), que és 
present a les altres dues grans zones humides 
litorals catalanes del delta de l’Ebre i els ai-
guamolls de l’Empordà.

La importància de les dunes litorals i la 
seva vegetació, com a hàbitat per a certs mol-
luscs terrestres, es fa palesa en comprovar 
que algunes de les espècies que s’han asse-
nyalat només viuen a les dunes litorals o 
aquestes són l’origen de la seva posterior co-
lonització terra endins, resseguint normal-
ment les conques dels rius. De la conservació 
i regeneració de les dunes litorals depèn que 
hi pugui haver una major o menor diversitat 
de fauna malacològica terrestre. Si bé en el 
delta del Llobregat la situació fa anys deixava 
molt que desitjar quant a l’estat de les dunes, 
aquesta qüestió ha millorat molt recentment 
i la biodiversitat malacològica terrestre es pot 
considerar acceptable.

Els canals de reg, sempre que mantinguin 
una qualitat de l’aigua acceptable i un subs-
trat de llim i vegetació, són l’hàbitat més ido-
ni per als mol·luscs d’aigua dolça. És a partir 
d’aquests canals que es podran repoblar de 
mol·luscs alguns dels estanys que han millo-
rat les condicions biològiques els últims 
anys. Aquest sembla ser el cas d’Ecrobia vi-
trea (Risso, 1826) (= Hydrobia (Hydrobia) 
acuta), que es donava quasi per desaparegu-
da a finals del segle xx i que fa poc més d’un 
any ha estat observada en diversos estanys 
del delta del Llobregat.

Un cas molt especial, per la necessitat de 
protecció del seu hàbitat, és el de Hohenwar-
tiana disparata (Westerlund, 1891), que per-
tany a la família Ferussaciidae. Es tracta d’un 
cargol terrestre que viu en el litoral mediter-
rani peninsular d’una manera localitzada i 
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escassa, en ambients d’horta i marges de ca-
nals, sempre a prop del litoral.

Vivia al litoral de Barcelona i Girona, se-
gons Haas (1929), i als anys 1983 i 1984 en-
cara es podia trobar a Can Tunis de Barcelo-
na i a la platja de la zona de reserva de la 
Ricarda - la Magarola - Ca l’Arana. L’última 
notícia de la seva presència al delta del Llo-
bregat ha estat la de Martínez-Ortí (2002) 
que la va observar a la zona de la Camparra 
del Prat de Llobregat. Això porta a conside-
rar que el delta del Llobregat pot ser el darrer 
indret on viu aquesta espècie a Catalunya.

Aquesta espècie està protegida al delta del 
Llobregat pel Decret 328/1992, pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(DOGC, núm. 1714, de l’1 de març de 1993). 
Per tal de preservar aquesta espècie, en clar 
perill d’extinció a Catalunya, caldria que la 
zona indicada al mapa corresponent al mu-
nicipi del Prat de Llobregat fos objecte d’una 
gestió molt acurada que protegeixi la vegeta-
ció dels marges de camins, camps i rieres.

9.4. ESPÈCIES D’INTERÈS BIOLÒGIC

A continuació es comenten quatre espècies 
de cargols, tres d’aigua dolça i una de terres-

tre, que amb la seva presència indiquen el 
bon estat dels seus hàbitats respectius.

Si en un futur trobem en els estanys del 
Delta les espècies d’aigua dolça que enume-
rem, voldrà indicar que les aigües han recu-
perat la qualitat necessària, no solament per-
què hi visquin aquestes espècies, sinó també 
perquè s’hi estableixin aquelles altres espè-
cies de cargols d’aigua dolça que en el seu dia 
hi vivien, però que actualment es donen per 
desaparegudes.

Radix balthica (Linné, 1758)

De ser una espècies molt abundant a totes les 
aigües del delta del Llobregat (Altimira, 
1969), ha passat a ser escassa. Es tracta d’una 
espècie que viu, en general, a les aigües tran-
quil·les d’estanys i basses i no tant a les aigües 
corrents (Gregorides, 1971). Per motius que 
desconeixem, no sembla viure actualment 
dins els estanys del Delta, que seria el seu hà-
bitat propi, i s’ha de conformar amb els ca-
nals com a lloc on viure; per tant, en un medi 
que no li és tan propici encara que no li sigui 
estrany.

Radix auricularia i Stagnicola palustris, 
que no han estat observades durant els dar-

 
Figura 1. Hohenwartiana disparata, vista de l’anvers i el revers, i àrea de distribució al delta del Llobregat. 
Fotografia: A. Orozco. Mapa extret de Martínez-Ortí, 2002.
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rers anys, essent de la mateixa família, tenen 
uns requeriments ambientals molt similars.

Mercuria emiliana (Paladilhe, 1869)

De distribució atlanticomediterrània, igual 
que l’espècie anterior, viu a Catalunya en ai-
gües netes, tranquil·les, estancades o de poc 
moviment, tot i que en el Delta s’ha hagut 
d’adaptar als canals de reg amb aigües més 
mogudes.

Present al Delta, com s’ha indicat, en al-
guns canals de reg amb aigües netes, ha resis-
tit la invasió d’aquest hàbitat per part de Po-
tamopyrgus antipodarum.

Ecrobia vitrea (Risso, 1826)

De distribució mediterrània, es troba a Cata-
lunya des de l’Empordà fins al delta de l’Ebre. 
Va ser una espècie molt abundant al delta del 
Llobregat en la seva forma procerula fins a 
mitjan segle xx, havent quasi desaparegut  
a finals del mateix segle. A l’actualitat sembla 
haver tornat a conquerir les aigües d’alguns 
estanys costaners del Delta, que és un espai 
que li és molt propi (Cañedo-Argüelles i Rie-
radevall, 2009).

Trochoidea (Trochoidea) trochoides 
(Poiret, 1789)

De distribució mediterrània, a la península 
Ibèrica es localitza al País Valencià i a Cata-
lunya. També és present a les illes Balears, 
exceptuant l’illa de Formentera.

El factor de risc més destacat per al futur 
d’aquest tàxon a Catalunya és l’alteració de 
les darreres zones dunars que resten de plat-
ges i sorrals no alterats dels ambients costa-
ners, tant pel trepig excessiu dels banyistes 
com per la pressió urbanística.

És una evidència que es dóna en altres zo-
nes humides com les del delta de l’Ebre, que 
a millor conservació de les dunes i vegetació 

litorals, hi ha una major presència d’aquest 
cargol.

Trochoidea trochoides

És una de les espècies més vulnerables  
de les nostres platges, amb una coloració 
força variable que va del color blanc al 
blanc amb ratlles circulars fosques o amb 
taques marrons.

ADDENDA

Les prospeccions practicades durant l’any 
2015 en canals i llacunes del delta del Llobre-
gat (López-Soriano et al., 2017) han confir-
mat la presència de dues espècies invasores 
de bivalves: la nàiade asiàtica Sinanodonta 
woodiana i una espècie del gènere Corbicula 
que actualment està en estudi.
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ANNEX

Llista de mol·luscs del delta del Llobregat

Cl. GASTROPODA
O. Neotaenioglossa
F. Pomatiidae

Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774)

F. Hydrobiidae
Ecrobia vitrea (Risso, 1826)*
Mercuria emiliana (Paladilhe, 1869)*
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 
1843)*

O. Pulmonata
SO. Acteophila
F. Ellobiidae

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1805)*

F. Carychiidae
Carychium (Carychium) minimum (O. 
F. Müller, 1773)

SO. Basommatophora
F. Lymnaeidae

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)*
Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
Radix balthica (Linnaeus 1758)*
Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)

F. Physidae
Aplexa hypnorum (Linné, 1758)
Haitia acuta (Draparaud, 1805)*

F. Planorbidae
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
Ferrissia (Kinkaidilla) fragilis (Tryon, 
1863)*
Anisus (Anisus) leucostomus (Millet, 
1813)*
Anisus (Anisus) spirorbis (Linné, 1758)
Gyraulus (Armiger) crista (Linné, 1758)
Bulinus (Isidora) truncatus conturtus 
(Michaud, 1829)
Gyraulus laevis (Alder, 1838)
Planorbis planorbis (Linné, 1758)

SO. Stylommatophora
F. Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)

F. Succineidae
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans 
(Risso, 1826)*
Succinea putris (Linné, 1758)
Succinea oblonga (Draparnaud, 1801)
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F. Vertiginidae
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Vertigo (Vertigo) antivertigo 
(Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 
1801)

F. Enidae
Jaminia quadridens quadridens (O. F. 
Müller, 1774)

F. Valloniidae
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)

F. Pupillidae
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linné, 1758)

F. Lauriidae
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 
1778)

F. Chondrinidae
Abida polyodon (Draparnaud, 1801)
Granopupa granum (Draparnaud,  
1801)

F. Ferussaciidae
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. 
Müller, 1773)
Hohenwartiana disparata (Westerlund, 
1891)*
Ferussacia (Ferussacia) follicula 
(Gmelin, 1790)

F. Subulinidae
Rumina decollata (Linné, 1758)*

F. Testacellidae
Testacella (Testacella) haliotidea 
Draparnaud, 1801

F. Punctidae
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)

F. Pristilomatidae
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)

F. Euconulidae
Euconulus (Euconulus) fulvus (O. F. 
Müller, 1774)

F. Gastrodontidae
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. 
Müller, 1774)

F. Oxychilidae
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi 
draparnaudi (Beck, 1837)
Mediterranea (Mediterranea) hydatina 
(Rossmässler, 1838)

F. Milacidae
Milax (Milax) nigricans (Schultz in 
Philippi, 1836)

F. Agriolimacidae
Deroceras altimirai Altena, 1969
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 
1774)

F. Sphincterochilidae
Sphincterochila (Albea) candidissima 
candidissima (Draparnaud, 1801)

F. Trissexodontidae
Caracollina lenticula (Férussac, 1831)

F. Hygromiidae
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 
1778)*
Cernuella (Microxeromagna) armillata 
(Lowe, 1852)*
Cochlicella acuta (Müller, 1775)*
Cochlicella barbara (Linné, 1758)*
Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801)*
Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. 
Müller, 1774)*
Trochoidea (Trochoidea) trochoides 
(Poiret, 1789)*
Trochoidea (Trochoidea) elegans 
(Draparnaud, 1801)*
Euomphalia strigella ruscinica 
(Draparnaud, 1801)
Xerocrassa penchinati (Bourguignat, 
1868)
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Xerosecta (Xeromagna) arigonis 
(Schmidt, 1855)
Xerotricha apicina (Lamarck, 1822)

F. Helicidae
Theba pisana pisana (O. F. Müller, 
1774)*
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 
1758)
Cornu aspersum aspersum (O. F. Müller, 
1774)*
Eobania vermiculata (O. F. Müller, 
1774)*
Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 
1774)*
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 
1801)*

CL. BIVALVIA
O. Veneroida
F. Sphaeriidae

Pisidium (Cyclocalix) casertanum (Poli, 
1791)*
Pisidium (Cyclocalix) nitidum Jenyns, 
1832
Pisidium (Cyclocalix) personatum Malm, 
1855
Pisidium (Cyclocalix) subtruncatum 
Malm, 1855
Sphaerium (Musculium) lacustre (O. F. 
Müller, 1774)*

L’asterisc (*) indica que la presència re-
cent de l’espècie ha estat confirmada al delta 
del Llobregat, segons es pot extreure de tre-
balls publicats els darrers quinze anys.
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10.1. INTRODUCCIÓ

El Banc de Dades de Biodiversitat de Catalu-
nya (BioCat) és un projecte que va néixer el 
1993 arran d’un conveni entre el Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de Barcelona i té 
com a objectiu principal ser una recopilació 
de tota la informació sobre la biodiversitat de 
Catalunya. Es desenvolupa mitjançant la in-
formatització de totes les citacions bibliogrà-
fiques de les espècies del territori català i es 
complementa, quan és possible, amb altres 
tipus de dades, com ara la biologia, la distri-
bució geogràfica i l’ecologia.

En un primer moment, la informació re-
collida feia referència exclusiva a dades de 
flora i de vegetació (FloraCat) i a partir del 
1999 s’hi incorporen dades de la fauna cata-
lana i concretament, entre d’altres, les que 
corresponen als artròpodes (ArtroCat). L’ob-
jectiu d’aquesta base de dades és la recopi-
lació i la informatització de totes les cita- 
cions bibliogràfiques d’artròpodes del nostre 
país.

L’anàlisi dels artròpodes del delta del Llo-
bregat que es fa en aquest treball es fonamen-
ta en les dades recollides a l’ArtroCat des del 
1999 fins al 2011. Basant-nos en aquesta in-
formació, i tenint present que correspon ex-
clusivament a citacions bibliogràfiques, s’in-
tenta donar una visió del grau de coneixement 
dels artròpodes a escala faunística, geogràfica 
i històrica.

10.2. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES

Les 5.575 citacions d’artròpodes del delta del 
Llobregat recollides en l’ArtroCat provenen 
d’un total de 272 referències bibliogràfiques. 
Els anys de publicació d’aquestes fonts s’este-
nen des del 1884 fins al 2010. De ben segur 
que aquesta informació no és exhaustiva i 
molt probablement, a banda de les noves pu-
blicacions posteriors al 2010, s’hi incorpora-
ran treballs que fins ara no han estat intro-
duïts a la base de dades.

Un altre factor que cal tenir en compte és 
que no és infreqüent que una citació original 
sigui recollida com una informació biblio-
gràfica en altres treballs posteriors. D’aques-
ta manera, una única citació real apareix rei-
teradament i, en conseqüència, les noves 
citacions no aporten nova informació.

10.3. MARC GEOGRÀFIC

Els espais naturals del delta del Llobregat es-
tan situats en les quadrícules UTM de 10 × 10 
quilòmetres DF16, DF17, DF26 i DF27, als 
termes municipals del Prat de Llobregat, 
Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. To-
tes les citacions d’espècies d’artròpodes fan 
referència a localitats identificades pel seu to-
pònim i situades en una de les quadrícules de 
10 × 10 km. A més a més, en molts casos les 
localitats estan referenciades d’una manera 
més precisa en una quadrícula d’1 × 1 km.

Al costat de les citacions corresponents a 
localitats concretes, n’hi ha d’altres que, ben 
al contrari, se situen en una localització im-
precisa. El cas més freqüent correspon a cita-
cions que fan referència a un municipi, cosa 
que comporta la impossibilitat de saber a 
quina de les diferents quadrícules que ocupa 
el terme municipal s’han de situar. En aquest 
cas, la citació es referencia a la quadrícula de 
major recobriment superficial del municipi. 
Per aquest motiu, les citacions genèriques re-
ferides a Gavà se situen a la quadrícula DF17, 
les de Viladecans a la DF17, les de Sant Boi 
de Llobregat a la DF27 i les del Prat de Llo-
bregat a la DF27. Això té com a inconvenient 
que el nombre de citacions d’aquests topò-
nims i en aquestes quadrícules sigui molt ele-
vat i alhora que siguin imprecises.

10.4. TAXONOMIA

La sistemàtica dels diferents grups d’artròpo-
des inclou nivells taxonòmics molt diversos. 
Per tal de reduir el nombre de categories ta-
xonòmiques i homogeneïtzar-les, a l’Artro-
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Cat es consideren les de subtipus, classe, or-
dre, família i espècie.

Com a conseqüència dels canvis sistemà-
tics que han tingut lloc al llarg del temps en 
els diferents grups d’artròpodes, s’ha intentat 
adequar les citacions més antigues a la taxo-
nomia més actual. En qualsevol cas, tot i que 
en el present treball no s’explicita, a l’Artro-
Cat es recull l’espècie tal com va ser citada 
originalment i es refereix a l’espècie que ac-
tualment es considera vàlida.

10.5. RESULTATS

10.5.1. Anàlisi faunística

La taula 1 recull el nombre de tàxons amb ci-
tacions corresponents a l’àrea del delta del 
Llobregat, detallant els diferents nivells ta-
xonòmics i el total de registres per a cada 
grup. De les 1.219 espècies d’artròpodes cita-
des, el 94,5 % correspon als hexàpodes. El se-
gon grup amb més espècies i citacions és el 
dels crustacis, que és molt menys abundant 
que l’anterior, amb el 5,1 % de les espècies i  
el 9,47 % del total de citacions. Finalment, el 
grup dels quelicerats representa el 0,4 % del 
total de les espècies. Pel que fa a altres grups, 
cal destacar que no hi ha cap citació de mi-
riàpodes.

A la figura 1 es representa el nombre d’es-
pècies agrupades segons el nombre de cita-
cions. Un total de 553 espècies (45,4 % del 
total) han estat citades un sol cop al delta  
del Llobregat. Si es consideren conjuntament 
les espècies amb menys de deu citacions, en 

resulta un total de 1.086 (89,1 %); el nombre 
d’espècies que tenen entre deu i quaranta ci-
tacions és de 116 (9,5 %) i el nombre d’espè-
cies que han estat citades entre cinquanta i 
noranta (86) vegades és de disset (1,4 %). El 
0,3 % constitueix el rang d’espècies amb més 
de vuitanta citacions. Aquest percentatge en-
globa tres espècies de lepidòpters de dues fa-
mílies diferents (Colias (Eriocolias) crocea, 
Pieris rapae i Pararge aegeria) i una espècie 
de dípter de la família dels quironòmids 
(Chironomus riparius).

A l’annex 1 es mostra el nombre de cita-
cions per a cada espècie, tot detallant el nom-
bre de localitats en què és present i el primer 
i el darrer any de citació, en el cas d’haver 
estat citada més d’una vegada. Les espècies 
assenyalades amb un asterisc (*) correspo-
nen a aquelles que no estan introduïdes al 
BioCat, però que apareixen en altres treballs 
d’aquesta publicació. Aquestes espècies no 
han estat incloses ni en els càlculs numèrics 
ni en les anàlisis d’aquest estudi.

En comparació amb els altres grups, i tal 
com s’ha exposat anteriorment, el dels queli-
cerats és un grup amb citacions pràcticament 
nul·les, amb un parell de classes representa-
des i amb tan sols quatre espècies d’àcars, 
tres d’araneids i un únic pseudoescorpí.

Pel que fa als crustacis, les seixanta-dues 
espècies citades pertanyen a quatre classes 
diferents. Els branquiòpodes constitueixen el 
35,5 % del total de les espècies, seguits dels 
cefalocàrides i els malacostracis, representats 
pel mateix nombre total d’espècies (27,4 %), 
i, finalment, el 9,7 % correspon als ostra-
codes.

Taula 1. Nombre de tàxons i de citacions dels subtipus d’artròpodes citats al delta del Llobregat. Font: 
ArtroCat, 1999-2011.

Classes Ordres Famílies Espècies Citacions
Quelicerats 2 25 %  3  12,5 %   5  3,21 % 5  0,40 % 6  0,11 %
Crustacis 4 50 % 11 45,83 %  24 15,38 % 62  5,10 % 528  9,47 %
Hexàpodes 2 25 % 10 41,67 % 127 81,41 % 1.152 94,50 % 5.041 90,42 %
Total 8 24 156 1.219 5.575
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El branquiòpode Chydorus sphaericus és 
l’espècie amb un nombre més elevat de cita-
cions (56) de tots els crustacis. El segueix el 
cefalocàride Acanthocyclops vernalis (45) i, a 
continuació, amb un nombre de citacions 
mitjà, tenim presents espècies tant de bran-
quiòpodes com de malacostracis. Dins 
d’aquest rang destaquen espècies invasores 
com, per exemple, Procambarus clarckii (24). 
Amb un menor nombre de citacions, i en 
força casos tan sols amb una d’única, s’hi afe-
geix la resta d’espècies de cefalocàrides.

A diferència de les altres classes de crus-
tacis referenciades amb una distribució d’es-
pècies per citacions més o menys uniforme i 
present a tots els rangs, les espècies del grup 
dels ostracodes han estat citades una única 
vegada.

En relació amb la distribució per locali-
tats dels crustacis, s’observa un paral·lelisme 
entre les espècies amb un nombre elevat de 
citacions i de localitats. Chydorus sphaericus 
continua dominant en nombre de localitats 
diferents on s’ha trobat (29), seguida pel ce-
falocàride Acanthocyclops vernalis (23). Cal 
destacar l’elevada presència d’espècies de 
branquiòpodes, cefalocàrides i malacostracis 
citades l’any 2000 gràcies a un estudi exhaus-
tiu d’organismes aquàtics dut a terme durant 

aquest mateix any (URS Limnos, 2000). Fi-
nalment, cal precisar que les espècies d’ostra-
codes, citades una única vegada durant l’any 
1953, procedeixen de la mateixa publicació 
(Margalef, 1953).

Les 1.152 espècies d’hexàpodes correspo-
nen a dues classes diferents. Els col·lèmbols 
estan representats per un únic ordre i una 
única espècie present en dues localitats dife-
rents i citada un parell de vegades recentment 
(2009). Els insectes engloben el grup més 
nombrós i diversificat tant en nombre d’espè-
cies com en nombre de citacions per espècie, 
així com també per localitats i anys de citació.

Per poder tenir una visió global de la re-
presentació dels insectes s’ha elaborat la tau-
la 2, en la qual s’exposen el nombre i el per-
centatge de famílies, d’espècies i de citacions 
de cadascun dels ordres presents al delta del 
Llobregat. Aquestes dades permeten con-
cloure que, dins dels insectes, els coleòpters 
constitueixen l’ordre amb un major nombre 
d’espècies (49,3 % del total), seguit dels lepi-
dòpters, amb un 29 %, i els hemípters, amb 
un 10,9 %. Els ortòpters, dípters i odonats 
apareixen amb proporcions menors (4,2 %, 
3,7 % i 2,2 %, respectivament) i, finalment, el 
percentatge corresponent als efemeròpters, 
himenòpters i tricòpters no arriba a l’1 %.

Figura 1. Nombre d’es-
pècies agrupades pel nom-
bre de citacions. Font: Ar-
troCat, 1999-2011.
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Si s’observa la distribució per famílies 
dins d’aquests ordres, apareixen resultats si-
milars als anteriors. El grup amb un nombre 
més elevat de famílies correspon al dels co-
leòpters (39,7 %), seguit del dels lepidòpters 
(21,4 %) i del dels hemípters (20,6 %). Grups 
com els ortòpters (6,3 %), els dípters (5,6 %) i 
els odonats (3,2 %) aporten un nombre me-
nor de famílies, mentre que per als efe-
meròpters, els himenòpters i els tricòpters és 
pràcticament d’una sola família. Cal conside-
rar, a més a més, que en aquests darrers casos 
el nombre de citacions i d’espècies per a cada 
grup és molt menor respecte a la dels altres.

El nombre de citacions inverteix els re-
sultats dels grups amb més espècies. En 
aquest cas, els lepidòpters són l’ordre més ci-
tat (48,9 %), seguit dels coleòpters, amb un 
22,4 %. En una proporció menor, apareixen 
els dípters (9,9 %), els hemípters (6,8 %), els 
ortòpters (5,6 %), els odonats (4,3 %) i els efe-
meròpters (2 %). Finalment, tal com succeïa 
amb el nombre d’espècies, les citacions dels 
dos ordres restants, himenòpters i tricòpters, 
són pràcticament anecdòtiques en compara-
ció amb la resta de grups.

L’elevat nombre de citacions de lepidòp-
ters és degut, en una gran part, al pla de se-
guiment de ropalòcers Catalan Butterfly Mo-

nitoring Scheme (CBMS) fet a Catalunya. Al 
delta del Llobregat s’ha fet aquest seguiment 
a les localitats de Cal Tet (CBMS-4) i el Re-
molar (CBMS-7) entre els anys 1994 i 2009. 
Les dades obtingudes expliquen que vuit de 
les deu espècies d’artròpodes amb un major 
nombre de citacions corresponguin a lepi-
dòpters. Destaquen els pièrids Colias (Erioco-
lias) crocea, amb 86 citacions, i Pieris rapae, 
amb 84, i els nimfàlids Pararge aegeria, amb 
82, i Lasiommata megera, amb 78 citacions.

En el cas dels coleòpters, diversos catàlegs 
i treballs per famílies concretes o estudis ex-
haustius d’ambients determinats (com és el 
cas del ja esmentat URS Limnos, 2000) con-
tribueixen a posicionar els coleòpters en el 
segon grup més citat. Cal destacar que els co-
leòpters amb més citacions i presents en un 
major nombre de localitats corresponen a 
espècies aquàtiques, com ara els hidrofílids 
Helochares (Helochares) lividus i Enochrus 
(Lumetus) bicolor i els ditíscids Rhantus 
(Rhantus) suturalis i Hydroglyphus pusillus.

A la taula 3 es comptabilitza el nombre 
d’espècies segons el nombre de localitats 
d’on han estat citades. Un total de 756 espè-
cies (62,1 % del total) han estat trobades en 
una única localitat i 260 (21,3 %) estan cita-
des de dues localitats. Les espècies citades 

Taula 2. Ordres d’insectes amb el nombre i percentatge de famílies, d’espècies i de citacions. Font: Artro-
Cat, 1999-2011.

Ordre Famílies % famílies Espècies % espècies Citacions % citacions
Coleòpters 50 39,68 567 49,26 1.128 22,38
Lepidòpters 27 21,43 334 29,02 2.467 48,94
Hemípters 26 20,63 126 10,95 341 6,76
Ortòpters 8 6,35 48 4,17 282 5,59
Dípters 7 5,56 43 3,74 499 9,90
Odonats 4 3,17 25 2,17 214 4,25
Efemeròpters 2 1,59 4 0,35 102 2,02
Himenòpters 1 0,79 3 0,26 6 0,12
Tricòpters 1 0,79 1 0,09 2 0,04
Total 126 1.151 5.041
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d’un major nombre de localitats (entre 32 i 
20) són només cinc (0,4 %), i disset (1,39 %) 
s’han localitzat entre dinou i deu localitats 
diferents.

L’efemeròpter Cloeon cognatum és l’espè-
cie citada en més localitats diferents (32), se-
guida del branquiòpode Chydorus sphaericus 
(29) i del dípter Chironomus (Chironomus) 
riparius (27). Els lepidòpters, tot i ser el grup 
amb el percentatge de citacions més elevat, 
no encapçala el de localitats; el màxim el tro-
bem amb Spilosoma lubricipeda, citada de set 
localitats diferents.

10.5.2. Anàlisi geogràfica

La zona considerada comprèn part dels ter-
mes municipals de Gavà, el Prat de Llobre-
gat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, amb 
un total de 105 localitats, sis de les quals cor-
responen al terme municipal de Gavà, sei-
xanta-quatre al del Prat de Llobregat, quatre 
al de Sant Boi de Llobregat i, finalment, tren-
ta-una al de Viladecans. Aquestes localitats 
queden incloses a les quadrícules UTM de 10 
× 10 quilòmetres DF16 (amb una localitat), 
DF17 (amb tretze localitats), DF26 (amb una 
localitat) i DF27 (amb noranta localitats).

La taula 4 mostra el nombre d’espècies  
i de citacions de les quatre quadrícules UTM 
de 10 × 10 quilòmetres del delta del Llobre-
gat. La UTM DF27 és la quadrícula amb més 

nombre d’espècies citades (1.079) i més cita-
cions (4.266, 76,5 % del total), seguida per la 
quadrícula DF17, amb 314 espècies i 1.274 
citacions (22,9 %). Les quadrícules DF16 i 
DF26 estan representades amb un menor 
nombre tant d’espècies com de citacions, que 
no arriben a l’1 % del total.

Si s’observa el detall a la taula 5, referent a 
les quadrícules d’un per un quilòmetre, es 
pot veure que la UTM amb un major nom-
bre d’espècies (578) i de citacions (1.124) és 
la DF2475. La segueix amb un menor nom-
bre, tant d’espècies com de citacions, la 
DF2170 (221 i 712). La quadrícula DF2874, 
tot i presentar un nombre d’espècies pràcti-
cament idèntic a la DF2673 (86 i 83, respecti-
vament), només recull 103 citacions enfront 
de les 583 d’aquesta última. Només hi ha 
dues quadrícules amb una única citació i la 
majoria de quadrícules presenten valors del 
rang d’entre deu i vint espècies, així com 
també de citacions.

A l’annex 2 s’exposen, per a cada munici-
pi, totes les localitats i se’n detalla la situació 
a la quadrícula UTM10, a la quadrícula 
UTM1 (si es coneix) i el nombre d’espècies, 
de citacions i de referències bibliogràfiques.

El Prat de Llobregat (DF2475) aparent-
ment és la localitat amb més nombre d’espè-
cies citades (578), més citacions (1.124) i més 
publicacions bibliogràfiques (167). Cal tenir 
en compte, però, que aquestes dades no són 
precises, ja que, atesa la metodologia empra-
da per a la introducció de dades al BioCat, 
moltes de les UTM1 imprecises citades al 

Taula 3. Nombre i percentatge d’espècies agrupa-
des segons el nombre de localitats on són presents. 
Font: ArtroCat, 1999-2011.

Localitats Espècies % espècies
20-32   5  0,41
10-19  17  1,39

5-9  59  4,84
4  34  2,79
3  88  7,22
2 260 21,33
1 756 62,02

Taula 4. Nombre d’espècies i de citacions corres-
ponents a les UTM 10 × 10. Font: ArtroCat, 1999-
2011.

UTM10 Espècies Citacions % citacions
DF16 14 31  0,56
DF17 314 1.274 22,85
DF26 2 4  0,07
DF27 1.079 4.266 76,52
Total 5.575
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Prat de Llobregat es van assignar a la DF2475 
i es convertiren en molts casos en una locali-
tat exacta d’una manera errònia.

A diferència del que succeeix en el cas an-
terior, la reserva natural del Remolar-Fili-
pines (DF2170) sí que es pot considerar una 
localitat precisa, i passa a ser, doncs, una de 
les localitats amb més nombre d’espècies 
(162) i de citacions (475). En nombre d’espè-
cies, la segueix la localitat descrita com a des-
embocadura del Llobregat (DF2874), amb 76 
artròpodes citats. Cal Tet (CBMS-4) destaca 
per presentar un nombre elevat de citacions 
(393). Només quatre localitats tenen una sola 
citació i la majoria es distribueixen en el rang 
de deu a trenta citacions.

Pel que fa a les referències bibliogràfiques, 
a la majoria de localitats (61) en correspon 

només una i la majoria de la resta es repar-
teix en el rang de menys de vint. Les quatre 
localitats amb més referències bibliogràfi-
ques corresponen al Prat de Llobregat, Gavà, 
Sant Boi de Llobregat i, finalment, el delta 
del Llobregat. Cal Tet (CBMS-4) i el Remolar 
(CBMS-7) corresponen a localitats estudia-
des pel pla de seguiment dels lepidòpters 
(CBMS) entre els anys 1994 i 2009, que apor-
ta un elevat nombre de citacions.

10.5.3. Anàlisi temporal

La taula 6 recull el nombre de publicacions i 
de citacions agrupades per intervals tempo-
rals. Cal tenir en compte, un cop més, que 
aquestes publicacions són les que han estat 

Taula 5. Nombre d’espècies i de citacions corresponents a les UTM 1 × 1. Font: ArtroCat, 1999-2011.

UTM1 Espècies Citacions UTM1 Espècies Citacions
CF1971 14 28 DF2270 65 120
DF1272 1 1 DF2271 23 82
DF1273 9 9 DF2370 36 210
DF1274 1 1 DF2371 14 28
DF1770 10 20 DF2373 8 12
DF1871 13 24 DF2376 8 26
DF1969 14 31 DF2471 9 18
DF1970 26 40 DF2475 578 1.124
DF1971 17 48 DF2477 6 12
DF1972 12 23 DF2571 36 57
DF1973 22 41 DF2572 49 141
DF2070 7 14 DF2671 12 34
DF2071 27 76 DF2672 13 33
DF2072 1 2 DF2673 83 583
DF2073 26 92 DF2674 14 28
DF2169 2 4 DF2772 14 29
DF2170 221 712 DF2773 60 139
DF2171 11 23 DF2774 13 23
DF2173 4 8 DF2874 86 103
DF2175 2 5 Total 4.004
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introduïdes al Banc de Dades de Biodiversi-
tat de Catalunya. Durant la darreria del se-
gle xix i fins a mitjan segle xx, el nombre de 
treballs publicats amb citacions d’artròpodes 
del delta del Llobregat és molt escàs: vint-i-
tres, que representen un 8,5 % del total. Igual-
ment, les citacions aportades durant aquests 
anys són relativament poques: 495, que cor-
responen a un 8,9 %.

A partir de la segona meitat del segle pas-
sat el nombre de publicacions i, en conse-
qüència, el de citacions augmenten notable-
ment. El rang 2000-2010 constitueix el 
període amb un major nombre de citacions: 
2.497, que representen un 44,8 % del total. 
Aquest elevat percentatge de citacions es deu 
en bona part als diferents anys de seguiment 
del CBMS. Tot i no ser el rang amb el per-
centatge de publicacions més elevat, hi con-
tribueix amb un 19,9 %. Rangs com els de 
1980-1989 i 1990-1999 corresponen als anys 
amb més nombre de publicacions (68 i 63, 
respectivament). Els rangs compresos entre 

l’any 1940 i 1979 són anys que aporten al 
voltant de dues-centes citacions i que pre-
senten un percentatge de publicacions que 
en cap cas arriba a assolir el 10 %.

10.6. DISCUSSIÓ

La primera consideració que es pot extreure 
de l’anàlisi de les dades disponibles dels ar-
tròpodes del delta del Llobregat és que el grau 
de coneixement d’aquests invertebrats és for-
ça baix. El nombre total d’espècies citades i 
recollides al BioCat és de tan sols 1.219 i arri-
ba fins a 1.383 si es consideren les espècies 
citades en un altre treball d’aquesta mateixa 
publicació sobre els invertebrats aquàtics. 
Aquest nombre s’incrementa notablement 
amb l’aportació d’altres treballs dedicats a 
tres ordres d’insectes que es publiquen en 
aquesta obra. Així, M. Prieto cita un total de 
980 espècies de coleòpters (567 al BioCat); 
J. Dantart, A. Cervelló i A. Xaus consignen la 
presència de 467 espècies de lepidòpters (334 
al BioCat) i D. Fernández ha localitzat fins a 
248 espècies d’heteròpters (126 hemípters al 
BioCat). D’aquestes dades es desprèn que la 
realització de la present monografia dedicada 
als espais naturals del delta del Llobregat 
aporta, a banda d’altres aspectes, un notable 
increment del grau de coneixement de la di-
versitat de la seva fauna artropodiana.

Del subtipus dels miriàpodes no hi ha cap 
espècie citada. Pel que fa als quelicerats, re-
sulta evident que les cinc (vuit) espècies cita-
des són gairebé anecdòtiques. El subtipus 
dels crustacis està més ben estudiat, com ho 
evidencien les seixanta-dues espècies que 
han estat trobades en les diferents basses i 
canals del Delta i també d’altres espècies ter-
restres com són els isòpodes. Tot i això, la 
majoria de citacions prové d’un nombre 
molt baix de publicacions que corresponen a 
estudis puntuals d’aquest grup.

El subtipus dels hexàpodes és, sens dubte, 
el més ben conegut si es consideren les 1.152 
(1.313) espècies que s’han trobat a l’àrea del 
delta del Llobregat. Aquestes espècies perta-

Taula 6. Nombre de publicacions i de citacions 
per intervals temporals. Font: ArtroCat, 1999-2011.

Intervals Publicacions % Citacions %
1870-1879 0  0,00 11  0,20
1880-1889 1  0,37 15  0,27
1890-1899 0  0,00 18  0,32
1900-1909 3  1,10 50  0,90
1910-1919 5  1,84 78  1,40
1920-1929 2  0,74 6  0,11
1930-1939 5  1,84 46  0,83
1940-1949 7  2,57 271  4,86
1950-1959 18  6,62 285  5,11
1960-1969 24  8,82 463  8,30
1970-1979 22  8,09 113  2,03
1980-1989 68 25,00 442  7,93
1990-1999 63 23,16 1.280 22,96
2000-2010 54 19,85 2.497 44,79
Total 272 5.575
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nyen a deu ordres d’hexàpodes (un ordre de 
col·lèmbols i nou d’insectes), nombre molt 
reduït si es té en compte que a la fauna cata-
lana hi són representats fins a trenta-dos or-
dres. D’altra banda, exceptuant els coleòpters, 
els lepidòpters i els hemípters, el nombre d’es-
pècies citades de la resta d’ordres demostra 
que el seu coneixement és pràcticament nul.

Per a la majoria de grups d’artròpodes no 
s’han realitzat prospeccions ni recol·leccions 
sistemàtiques i les citacions corresponen a 
captures esporàdiques. Quan l’obtenció 
d’exemplars d’artròpodes és deguda al 
desenvolupament d’un protocol de mostreig 
sistemàtic realitzat al llarg de períodes de 
temps relativament llargs, la zona on es duu 
a terme és molt concreta i limitada. Aquest 
és el cas de les dues estacions del CBMS que 
se situen al Delta. L’estació de Cal Tet inclou 
seccions que corresponen a diferents hàbi-
tats (matollar, prats, boscos de coníferes, zo-
nes humides, conreus herbacis i vegetació 
ruderal) i s’hi han observat fins a vint-i-cinc 
espècies de lepidòpters (ropalòcers). A l’esta-
ció del Remolar (matollar, prats, boscos de 
coníferes, zones humides i vegetació ruderal) 
s’han identificat fins a trenta-tres espècies. 
Aquest nombre d’espècies s’incrementaria si 
es fessin prospeccions en altres zones i si s’es-
tudiessin altres grups (heteròcers).

Deixant de banda les localitats impreci-
ses, com ara les referides als municipis del 
Prat de Llobregat, Gavà o Sant Boi de Llobre-
gat, és un fet evident que la majoria de locali-
tats que presenten el major nombre d’espè-
cies i de citacions corresponen als ambients 
lacustres i als del seu entorn immediat, re-
presentats pel sistema de canals i basses del 
Delta. El Remolar, la Ricarda, la riera de Sant 
Climent, el canal de Cal Tet, etc., en són un 
bon exemple. És, per tant, en aquests punts 
on es localitza la major diversitat d’artròpo-
des, tant aquàtics com terrestres. La pervi-
vència d’aquests hotspots ha de fer front a les 
alteracions i les agressions provocades per 
una elevada concentració de població huma-
na, l’existència d’infraestructures com ara 
l’aeroport i els seus accessos i les activitats 

agrícoles i turístiques que es desenvolupen a 
la zona del Delta. Cal esperar que la figura de 
protecció que empara els espais naturals del 
delta del Llobregat sigui suficient per a garan-
tir una adequada conservació i gestió d’una 
zona que, malgrat tot, presenta un elevat in-
terès pel que fa a la fauna dels artròpodes.
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ANNEX 1

Nombre de citacions per a cada espècie amb el nombre de localitats i anys de citació

Cheliceromorpha

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Acarida Prostigmata Eriophyidae Aceria tamaricis 1 1 2003
Acarida Actinedida* Arrenuridae* Arrenurus tricuspidatus*
Acarida Trombidiformes* Hydrachnidae* Hydrachna skorikowi 

integra*
Acarida Trombidiformes* Hydrodromidae* Hydrodroma despiciens*
Arachnida Araneida Dysderidae Dysdera erythrina 1 1 1960
Arachnida Araneida Gnaphosidae Nomisia exornata 1 1 1982
Arachnida Araneida Zodariidae Zodarion pseudoelegans 1 1 1973
Arachnida Pseudoescorpionida Cheliferidae Rhacochelifer maculatus 2 1 1932-1934
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Crustacea

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Branchiopoda Anomopoda Bosminidae Bosmina longirostris 2 1 2000
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Ceriodaphnia dubia 2 2 2009
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Ceriodaphnia laticaudata 21 11 2000-2009
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Ceriodaphnia reticulata 10 5 2000
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Daphnia (Ctenodaphnia) 

magna
24 12 2000

Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Daphnia (Daphnia) 
curvirostris

32 16 2000

Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Daphnia (Daphnia) 
pulicaria

6 3 1920-2009

Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Megafenestra aurita 23 12 1996-2000
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Scapholeberis rammneri 2 1 2000
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Simocephalus exspinosus 22 11 2000
Branchiopoda Anomopoda Daphniidae Simocephalus vetulus 6 3 1946-2000
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Alona elegans 1 1 1985
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Alona rectangula 12 6 1946-2000
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Chydorus sphaericus 56 29 1946-2000
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Oxyurella tenuicaudis 6 3 2000
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Pleuroxus aduncus 3 2 2000-2009
Branchiopoda Anomopoda Eurycercidae Tretocephala ambigua 6 3 2000
Branchiopoda Anomopoda Macrotrichidae Macrothrix laticornis 2 1 1951-1953
Branchiopoda Anomopoda Moinidae Moina micrura 5 3 2000-2009
Branchiopoda Anomopoda Moinidae Moina salina 6 3 2000
Branchiopoda Onychopoda Podonidae Pleopis polyphemoides 2 2 1941-1953
Branchiopoda Onychopoda Podonidae Podon intermedius 1 1 1996
Cephalocarida Calanoida Diaptomidae Mixodiaptomus 

kupelwieseri
1 1 1949

Cephalocarida Calanoida Pseudodiaptomidae Calanipeda aquae-dulcis 25 14 1953-2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops 

bicuspidatus lubbocki
2 2 1953

Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops robustus 8 4 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops vernalis 45 23 1953-2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Cyclops furcifer 1 1 1949
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Diacyclops bicuspidatus 

odessanus
6 3 2000

Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Eucyclops serrulatus 4 2 2000
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Crustacea

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Halicyclops neglectus 2 1 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Macrocyclops albidus 4 2 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Megacyclops viridis viridis 2 2 1953
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Microcyclops varicans 8 4 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Paracyclops fimbriatus 6 3 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Thermocyclops dybowskii 2 1 2000
Cephalocarida Cyclopoida Cyclopidae Tropocyclops prasinus 11 6 1953-2000
Cephalocarida Harpacticoida Canthocamptidae Canthocamptus staphylinus 1 1 1949
Cephalocarida Poecilostomatoida Ergasilidae Ergasilus sieboldi 2 1 2000
Malacostraca Amphipoda Corophiidae Corophium insidiosum 6 1 2004-2005
Malacostraca Amphipoda Gammaridae Gammarus aequicauda 33 13 1940-2005
Malacostraca Amphipoda Talitridae Orchestia gammarellus 20 9 2000-2005
Malacostraca Decapoda Cambaridae Procambarus clarckii 24 12 2000
Malacostraca Decapoda Palaemonidae Palaemon elegans 22 9 2000-2005
Malacostraca Decapoda Palaemonidae Palaemon longirostris 2 1 2004-2005
Malacostraca Isopoda Armadillidae Armadillo officinalis 2 1 1945-1965
Malacostraca Isopoda Armadillidiidae Armadillidium vulgare 1 1 1945
Malacostraca Isopoda Asellidae Proasellus coxalis 2 1 2000
Malacostraca Isopoda Cylisticidae Cylisticus esterelanus 1 1 1962
Malacostraca Isopoda Porcellionidae Acaeroplastes melanurus 

melanurus
1 1 1958

Malacostraca Isopoda Porcellionidae Porcellio incanus 1 1 1965
Malacostraca Isopoda Porcellionidae Porcellio laevis 3 3 1965
Malacostraca Isopoda Porcellionidae Porcellio monticola 1 1 1945
Malacostraca Isopoda Porcellionidae Porcellionides (Polytretus) 

sexfasciatus
2 2 1958-1961

Malacostraca Isopoda Porcellionidae Porcellionides pruinosus 1 1 1959
Malacostraca Mysidacea Mysidae Mesopodopsis slabberi 20 6 2000-2005
Ostracoda Podocopa Cyprididae Herpetocypris chevreuxi 1 1 1953
Ostracoda Podocopa Cyprididae Herpetocypris reptans 1 1 1953
Ostracoda Podocopa Cyprididae Heterocypris incongruens 1 1 1953
Ostracoda Podocopa Cyprididae Heterocypris salina 1 1 1953
Ostracoda Podocopa Cypridopsidae Cypridopsis newtoni 1 1 1953
Ostracoda Podocopa Cypridopsidae Cypridopsis parva 1 1 1953
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Collembola Poduromorpha Poduridae Podura aquatica 2 2 2009
Insecta Coleoptera Anobiidae Anobium punctatum 1 1 1965
Insecta Coleoptera Anobiidae Ernobius reflexus 1 1 1977
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus antherinus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus fuscicornis 2 1 1948-1951
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus humilis 1 1 1948
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus minutus 2 1 1948-1951
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus quisquilius 1 1 1948
Insecta Coleoptera Anthicidae Anthicus tenellus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Anthicidae Endomia (Ochthenomus) 

unifasciata
1 1 1949

Insecta Coleoptera Anthicidae Formicomus pedestris 1 1 1957
Insecta Coleoptera Anthicidae Leptaleu rodriguesi 1 1 1950
Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Acrossus) 

luridus
1 1 1985

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Amidorus) 
thermicola

1 1 1902

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Aphodius) 
fimentarius

4 1 1932-1985

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Aphodius) 
scybalarius

1 1 1934

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Calamosternus) 
granarius

6 2 1930-1985

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Melinopterus) 
prodromus

5 1 1915-1953

Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Nialus) varians 5 1 1932-1953
Insecta Coleoptera Aphodiidae Aphodius (Volinus) 

distinctus
2 1 1919-1951

Insecta Coleoptera Aphodiidae Psammobius besalis 2 1 1956-1957
Insecta Coleoptera Aphodiidae Psammobius porcicollis 4 1 1928-1949
Insecta Coleoptera Aphodiidae Psammobius sulcicollis 1 1 1934
Insecta Coleoptera Aphodiidae Rhyssemus algiricus 1 1 1953
Insecta Coleoptera Aphodiidae Rhyssemus germanus 3 1 1917-1948
Insecta Coleoptera Buprestidae Anthaxia (Cratomerus) 

hungarica
2 1 1986-2002

Insecta Coleoptera Buprestidae Aphanisthicus 
emarginatus

2 2 1934
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Buprestidae Capnodis tenebrionis 1 1 1934
Insecta Coleoptera Buprestidae Meliboeus (Meliboeus) 

santolinae
2 1 1986-2002

Insecta Coleoptera Buprestidae Nalanda fulgidicollis 2 1 1986-2002
Insecta Coleoptera Buprestidae Trachys minutus 1 1 1934
Insecta Coleoptera Buprestidae Trachys scrobiculatus 1 1 1953
Insecta Coleoptera Carabidae Acinopus (Acinopus) 

picipes
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus (Acupalpus) 
luteatus

2 2 1947-1994

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus (Acupalpus) 
marginatus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus (Acupalpus) 
notatus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus brunneipes 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus brunneipes 

atratus
2 1 1957-1965

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus elegans 1 1 1971
Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus elegans 

ephippium
1 1 1961

Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus maculatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Acupalpus meridianus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Agonum (Agonum) 

atratum
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Agonum (Agonum) lugens 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Agonum (Agonum) 

moestum longipenne
1 1 1968

Insecta Coleoptera Carabidae Agonum (Agonum) mülleri 1 1 1968
Insecta Coleoptera Carabidae Agostenus (Chlaeniellus) 

nitidulus var. tibialis
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Agostenus (Chlaeniellus) 
olivieri

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Agostenus (Chlaeniellus) 
tristis

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Agostenus (Chlaeniellus) 
vestitus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Amara (Amara) aenea 2 2 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Amara (Amara) anthobia 2 2 1947-1968
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Carabidae Amara (Amara) eurynota 2 2 1968
Insecta Coleoptera Carabidae Amara (Amara) similata 2 2 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Amblystomus metallescens 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Anchomenus dorsalis 2 2 1947-

19768
Insecta Coleoptera Carabidae Anchus ruficornis 2 2 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Anisodactylus 

(Anisodactylus) binotatus
3 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Anisodactylus 
(Anisodactylus) 
intermedius

2 1 1953-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Anisodactylus 
(Hexatrichus) virens

2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Anthracus consputus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Apotomus rufus 2 2 1947-1967
Insecta Coleoptera Carabidae Artabas dispar 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Asaphidion flavipes 3 3 1947-1967
Insecta Coleoptera Carabidae Asaphidion rossii 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Astigis salzmanni 2 2 1947-1980
Insecta Coleoptera Carabidae Badister bullatus 

meridionalis
2 2 1947-1972

Insecta Coleoptera Carabidae Baudia anomala 3 1 1972-1994
Insecta Coleoptera Carabidae Baudia peltata 1 1 1994
Insecta Coleoptera Carabidae Bembidion 

quadrimaculatum
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Bembidion 
quadripustulatum

2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Brachinus (Brachinus) 
crepitans

2 2 1888-1947

Insecta Coleoptera Carabidae Brachinus (Brachinus) 
plagiatus

2 2 1947-1972

Insecta Coleoptera Carabidae Brachinus (Brachynidius) 
explodens

3 3 1888-1972

Insecta Coleoptera Carabidae Brachinus (Brachynidius) 
sclopeta

2 1 1888-1972

Insecta Coleoptera Carabidae Brachinus (Cnecostolus) 
exhalans

3 2 1947-1994

Insecta Coleoptera Carabidae Bradycellus distinctus 2 2 1947-1971
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Carabidae Bradycellus lusitanicus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Bradycellus verbasci 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Bradytus (Bradytus) fulvus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Calathus (Calathus) 

melanocephalus
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Calathus (Calathus) mollis 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Calathus circumseptus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Calathus fuscipes 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Calosoma (Campalita) 

maderae indagator
2 2 1956-1969

Insecta Coleoptera Carabidae Calosoma sycophanta 1 1 1888
Insecta Coleoptera Carabidae Carabus (Ctenocarabus) 

melancholicus costatus
4 2 1913-1960

Insecta Coleoptera Carabidae Carabus (Megodontus) 
purpurascens muelleri

1 1 1969

Insecta Coleoptera Carabidae Celia (Camptocelia) brevis 1 1 1968
Insecta Coleoptera Carabidae Celia (Camptocelia) 

montana
2 2 1968

Insecta Coleoptera Carabidae Celia (Celia) ingenua 1 1 1968
Insecta Coleoptera Carabidae Chlaeniellus nigricornis 1 1 1971
Insecta Coleoptera Carabidae Chlaeniellus nitidulus 2 2 1971
Insecta Coleoptera Carabidae Chlaenites spoliatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Chlaenius (Chlaenius) 

velutinus
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Cicindela) 
campestris

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Cicindela) 
lunulata nemoralis

2 2 1917-1947

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Cicindela) 
trisignata

1 1 1917

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Cylindera) 
germanica

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Cylindera) 
paludosa

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela (Myriochile) 
melancholica

1 1 1952

Insecta Coleoptera Carabidae Cicindela maura 2 2 1904
Insecta Coleoptera Carabidae Clivina collaris 1 1 1967
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Carabidae Clivina fossor 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Cylindera paludosa 1 1 1967
Insecta Coleoptera Carabidae Daptus vittatus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Carabidae Demetrias atricapillus 3 3 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Diachromus germanus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Dichirotrichus 

(Dichirotrichus) obsoletus
2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Dixus clypeatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Dixus sphaerocephalus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Dromius (Paradromius) 

linearis
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Drypta dentata 2 2 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Drypta distincta 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Dyschirius (Dyschirius) 

apicalis
2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Dyschirius (Dyschirius) 
importunus

3 3 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Dyschirius (Dyschirius) 
lafertei

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Dyschirius (Dyschirius) 
salinus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Egadroma marginatum 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Emphanes (Emphanes) 

normannus
1 1 1967

Insecta Coleoptera Carabidae Emphanes (Emphanes) 
rivularis

2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Emphanes (Emphanes) 
tenellus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Emphanes (Talanes) 
aspericollis

2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Eotachys bistriatus 2 2 1947-1967
Insecta Coleoptera Carabidae Epomis circumscriptus 3 3 1947-1994
Insecta Coleoptera Carabidae Europhilus thoreyi 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Eurynebria complanata 2 2 1947-1966
Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 

anxius
2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
attenuatus

1 1 1947
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 

cupreus
2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
dimidiatus

1 1 1948

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
distinguendus

2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
fuscipalpis

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
honestus

3 3 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
melancholicus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
melancholicus reichei

2 2 1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
rubripes

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
serripes

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
smaradignus

2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Harpalus (Harpalus) 
tenebrosus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Laemosthenus 
complanatus

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Lagarus cursor 1 1 1980
Insecta Coleoptera Carabidae Lagarus vernalis 1 1 1980
Insecta Coleoptera Carabidae Lamprias cyanocephalus 1 1 1961
Insecta Coleoptera Carabidae Lebia (Lamprias) 

rubipennis
1 1 1972

Insecta Coleoptera Carabidae Lebia (Lebia) trimaculata 1 1 1972
Insecta Coleoptera Carabidae Licinus punctulatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Licinus punctulatus 

granulatus
1 1 1972

Insecta Coleoptera Carabidae Liocnemis affinis 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Lionychus albonotatus 2 2 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Masoreus wetterhalli 2 1 1949-1956
Insecta Coleoptera Carabidae Metallina (Metallina) 

properans
1 1 1968
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Hexapoda

Classe Ordre Família Espècie Citació Localitat Anys
Insecta Coleoptera Carabidae Metallina (Neja) 

ambiguum
3 3 1947-1968

Insecta Coleoptera Carabidae Microlestes corticalis 3 3 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Microlestes españoli 2 1 1972-1994
Insecta Coleoptera Carabidae Microlestes luctuosus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Microlestes negrita 2 2 1947-1982
Insecta Coleoptera Carabidae Nepha genei 1 1 1968
Insecta Coleoptera Carabidae Notaphus (Notaphus) 

varius
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Notiophilus rufipes 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Notiophilus substriatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Ocydromus (Ocydromus) 

decorus
2 1 1964-1968

Insecta Coleoptera Carabidae Ocydromus (Peryphus) 
andreae

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Ocydromus (Peryphus) 
andreae andreae

2 2 1968

Insecta Coleoptera Carabidae Ocydromus (Peryphus) 
ripicola

2 2 1947-1968

Insecta Coleoptera Carabidae Ocydromus (Peryphus) 
tetracolum

3 3 1947-1968

Insecta Coleoptera Carabidae Olisthopus fuscatus 3 3 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Oodes gracilis 1 1 1949
Insecta Coleoptera Carabidae Ophonus (Hesperophonus) 

cribricollis
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Ophonus (Metophonus) 
brevicollis

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Ophonus (Metophonus) 
puncticeps

2 2 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Ophonus (Ophonus) 
diffinis

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Ophonus (Pseudophonus) 
rufipes

2 1 1947-1971

Insecta Coleoptera Carabidae Panagaeus crux-major 2 2 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Paradromius 

(Paradromius) linearis
1 1 1972

Insecta Coleoptera Carabidae Paraphonus (Paraphonus) 
maculicornis

1 1 1947
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Insecta Coleoptera Carabidae Paraphonus (Paraphonus) 

mendax
1 1 1994

Insecta Coleoptera Carabidae Parophonus (Parophonus) 
maculicornis

1 1 1971

Insecta Coleoptera Carabidae Percosia (Camptocelia) 
brevis

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Percosia (Camptocelia) 
eximia

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Percosia (Celia) 
complanata

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Percosia (Celia) ingenua 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Philochtus (Philochtulus) 

haemorrhous
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Philochtus (Philochtus) 
iricolor

1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Philochtus (Philochtus) 
lunulatus

2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Philorhizus (Philorhizus) 
melanocephalus

1 1 1972

Insecta Coleoptera Carabidae Philorhizus (Philorhizus) 
vectensis

1 1 1972

Insecta Coleoptera Carabidae Phyla obtusum 2 1 1967-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Platysma (Melanius) 

nigrita
2 2 1947-1965

Insecta Coleoptera Carabidae Platytarus famini 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Poecilus (Carenostylus) 

purpurascens
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Poecilus (Macropoecilus) 
kugelanni

2 1 1947-1980

Insecta Coleoptera Carabidae Poecilus (Macropoecilus) 
sericeus

1 2 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Poecilus (Poecilus) cupreus 2 1 1947-1980
Insecta Coleoptera Carabidae Pogonus (Pogonoidius) 

meridionalis
2 2 1947-1968

Insecta Coleoptera Carabidae Pogonus (Pogonus) chalceus 2 2 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Porotachys bisulcatus 3 2 1927-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Princidium (Princidium) 

punctulatum
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Pseudophonus griseus 1 1 1947
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Insecta Coleoptera Carabidae Reicheia lucifuga zariquiey 1 1 1963
Insecta Coleoptera Carabidae Scarites (Distichus) planus 4 3 1947-1994
Insecta Coleoptera Carabidae Scarites (Harpalites) 

laevigatus
2 2 1888-1947

Insecta Coleoptera Carabidae Scarites (Harpalites) 
terricola

2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Scarites (Scarites) buparius 2 2 1947-1967
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus abdominalis 1 1 1971
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus discophorus 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus mixtus 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus proximus 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus skrimshiranus 1 1 1966
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus teutonus 2 2 1947-1971
Insecta Coleoptera Carabidae Stenolophus teutonus var. 

pseudoabdominalis
1 1 1947

Insecta Coleoptera Carabidae Stomis (Lagarus) cursor 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Stomis (Lagarus) vernalis 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Stomis pumicatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Synechostictus cribrum 2 2 1947-1968
Insecta Coleoptera Carabidae Syntomus foveatus 2 2 1947-1972
Insecta Coleoptera Carabidae Syntomus obscuroguttatus 1 1 1972
Insecta Coleoptera Carabidae Tachys scutellaris 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Tachyta nana 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Tachyura (Sphaerotachys) 

haemorrhoidalis
1 1 1967

Insecta Coleoptera Carabidae Tachyura (Tachyura) 
parvula

1 1 1964

Insecta Coleoptera Carabidae Thalassophilus longicornis 1 1 1977
Insecta Coleoptera Carabidae Trechus quadristriatus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Carabidae Trepanes (Diplocampa) 

assimilis
2 2 1947-1967

Insecta Coleoptera Carabidae Zuphium olens 2 2 1947-1972
Insecta Coleoptera Cerambycidae Agapanthia cardui 2 1 2007-2008
Insecta Coleoptera Cerambycidae Agapanthia dahli 1 1 2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Albana m-griseum 3 1 1995-2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Aredolpona cordigera 2 1 1932-2007
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Insecta Coleoptera Cerambycidae Argalia punctata 1 1 1935
Insecta Coleoptera Cerambycidae Chlorophorus trifasciatus 1 1 2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Chlorophorus varius 1 1 2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Deilus fugax 6 2 1995-2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Iberodorcadion 

(Baeticodorcadio) suturale
2 2 2007

Insecta Coleoptera Cerambycidae Iberodorcadion 
(Hispanodorcadio) molitor

1 1 2007

Insecta Coleoptera Cerambycidae Oberea (Amaurostoma) 
erythrocephala

1 1 1951

Insecta Coleoptera Cerambycidae Opsilia coerulescens 2 1 1995
Insecta Coleoptera Cerambycidae Pogonocherus 

(Pogonocherus) perroudi
1 1 2007

Insecta Coleoptera Cerambycidae Pyrrhidium sanguineum 3 1 1995-2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Saperda (Lopezcolonia) 

punctata
1 1 2007

Insecta Coleoptera Cerambycidae Saperda scalaris 1 1 1888
Insecta Coleoptera Cerambycidae Stromatium unicolor 2 2 2007
Insecta Coleoptera Cerambycidae Xylotrechus arvicola 4 2 1955-2007
Insecta Coleoptera Cetoniidae Cetonia (Potosia) affinis 1 1 1927
Insecta Coleoptera Cetoniidae Cetonia (Potosia) cuprea 1 1 1954
Insecta Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta 1 1 1934
Insecta Coleoptera Cetoniidae Valgus hemipterus 1 1 1942
Insecta Coleoptera Cholevidae Catops fuscus 4 2 1917-1970
Insecta Coleoptera Cholevidae Ptomaphagus medius 1 1 1934
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Altica oleracea 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Aphthona abdominalis 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Aphthona carbonaria 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Aphthona euphorbiae 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Aphthona nonstriata 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Aphthona occitana 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida (Cassida) 

nebulosa
1 1 2009

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida (Cassida) 
rubiginosa

1 1 2009

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida (Cassidulella) 
vittata

3 2 1970-2009
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Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida (Dolichocassida) 

pusilla
1 1 2009

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida (Odontionycha) 
viridis

1 1 2009

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cassida vittata 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema chlorophana 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema depressa 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema hortensis 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema obesa 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema tibialis 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chilotomina nigritarsis 1 1 1948
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina (Calaphodes) 

haemoptera
1 1 1953

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina banksi 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina banksi 

friederici
1 1 1957

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina kuesteri 1 1 1988
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina polita 1 1 1988
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Chrysomela populi 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Colaspidema atrum 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Crepidodera impressa 1 1 1949
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Crepidodera plutus 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Crioceris asparagi 2 2 1961-1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Crioceris 

duodecimpunctata
3 2 1948-1983

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus bilineatus 3 3 1961-1965
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus crassus 1 2 1980
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus flavipes 1 1 1988
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus fulvus 3 1 1961-1963
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus 

pominorum
1 1 1980

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus pulchellus 2 1 1980
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus rufipes 1 1 1980
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus rugicollis 1 1 1980
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus 

sexpustulatus
1 1 1980
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Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalus violaceus 3 1 1980
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Galeruca tanaceti 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Gastrophysa polygoni 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Hypocassida meridionalis 1 1 2009
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Hypocassida subferruginea 2 1 1985-2009
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Labidostomis lusitanica 1 1 1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Lachnaia tristigma 1 1 1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Leotinotarsa decemlineata 2 1 1988
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Leptinotarsa decemlineata 1 1 1970
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus aeruginosus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus codinai 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus luridus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus 

melanocephalus
1 1 1999

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus rubiginosus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus succineus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Monolepta erythrocephala 1 1 1957
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Neocrepidodera ferruginea 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Neocrepidodera impressa 3 3 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Pachnephorus cylindricus 2 2 1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Pachnephorus tessellatus 1 1 1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta cruciferae 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta nemorum 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta undulata 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta variipennis 2 2 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Plateumaris sericea 1 1 1983
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Podagrica fuscicornis 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Podagrica fuscipes 2 1 1952-199
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Podagrica malvae 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Podagrica menetriesi 

discendens
1 1 1999

Insecta Coleoptera Chrysomelidae Psylliodes chrysocephalus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Psylliodes marcidus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Psylliodes puncticollis 1 1 1999
Insecta Coleoptera Chrysomelidae Tituboea sexmaculata 1 1 1983
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Insecta Coleoptera Cleridae Denops longicollis 1 1 1959
Insecta Coleoptera Coccinellidae Adalia (Adalia) 

bipunctata
3 2 1951-1984

Insecta Coleoptera Coccinellidae Anisosticta 
novemdecimpunctata

3 2 1948-1968

Insecta Coleoptera Coccinellidae Coccinella (Coccinella) 
quinquepunctata

1 1 1948

Insecta Coleoptera Coccinellidae Coccinella (Coccinella) 
septempunctata

1 1 1970

Insecta Coleoptera Coccinellidae Exochomus (Exochomus) 
nigromaculatus

1 1 1986

Insecta Coleoptera Coccinellidae Exochomus 
quadripustulatus

1 1 1986

Insecta Coleoptera Coccinellidae Harmonia quadripunctata 1 1 1984
Insecta Coleoptera Coccinellidae Neomysia oblongoguttata 1 1 1984
Insecta Coleoptera Coccinellidae Oenopia conglobata 2 2 1984
Insecta Coleoptera Coccinellidae Platynaspis luteorubra 1 1 1986
Insecta Coleoptera Coccinellidae Thea vigintiduopunctata 1 1 1927
Insecta Coleoptera Colydiidae Anommatus (Anommatus) 

12-striatus
1 1 1917

Insecta Coleoptera Colydiidae Langelandia reitteri 1 1 1934
Insecta Coleoptera Colydiidae Synchita mediolanensis 1 1 1977
Insecta Coleoptera Corylophidae Sericoderus lateralis 1 1 2008
Insecta Coleoptera Cryptophagidae Atomaria scutellaris 1 1 1954
Insecta Coleoptera Cryptophagidae Micrambe vini 1 1 1949
Insecta Coleoptera Curculionidae Chromoderus fasciatus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Curculionidae Crypturgus cribellus 1 1 1983
Insecta Coleoptera Curculionidae Crypturgus mediterraneus 1 1 1983
Insecta Coleoptera Curculionidae Crypturgus numidicus 1 1 1983
Insecta Coleoptera Curculionidae Dorytomus longimanus 1 1 1963
Insecta Coleoptera Curculionidae Holotrichapion (Apiops) 

pisi
1 1 1948

Insecta Coleoptera Curculionidae Hylastes linearis 1 1 1957
Insecta Coleoptera Curculionidae Hylurgus ligniperda 1 1 1958
Insecta Coleoptera Curculionidae Lixus brevirrostris 1 1 1960
Insecta Coleoptera Curculionidae Melanobaris laticollis 1 1 1960
Insecta Coleoptera Curculionidae Orthotomicus erosus 1 1 1961
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Insecta Coleoptera Curculionidae Otiorrhynchus ligneus 2 1 1954-1955
Insecta Coleoptera Curculionidae Philopedon plagiatum 1 1 1941
Insecta Coleoptera Curculionidae Phytonomus ononidis 1 1 1949
Insecta Coleoptera Curculionidae Phytonomus variabilis 1 1 1949
Insecta Coleoptera Curculionidae Pselactus spadix 1 1 1964
Insecta Coleoptera Curculionidae Sitona (Sitona) cinerascens 1 1 2004
Insecta Coleoptera Curculionidae Sitona cachecta 1 1 1967
Insecta Coleoptera Curculionidae Sitona griseus 2 1 1949-1965
Insecta Coleoptera Curculionidae Sitona hispidulus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Curculionidae Sitona lineatus 1 1 1950
Insecta Coleoptera Curculionidae Sphaenophorus 

striatopunctatus
2 1 1949-1950

Insecta Coleoptera Curculionidae Trachyphloeus spinosus 1 1 1963
Insecta Coleoptera Dermestidae Dermestes (Dermestinus) 

murinus
1 1 1965

Insecta Coleoptera Dermestidae Dermestes (Dermestinus) 
pardalis

2 1 1948

Insecta Coleoptera Dermestidae Dermestes (Dermestinus) 
sardous

2 2 1950-1956

Insecta Coleoptera Dermestidae Dermestes (Dermestinus) 
undulatus

1 1 1964

Insecta Coleoptera Dermestidae Dermestes vulpinus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Drilidae Drilus flavescens 2 2 1953
Insecta Coleoptera Dynastidae Callicnemis latreillei 9 2 1882-1993
Insecta Coleoptera Dynastidae Pentodon bispinosus 3 1 1949-1954
Insecta Coleoptera Dytiscidae Acilius (Acilius) sulcatus 1 1 1908
Insecta Coleoptera Dytiscidae Agabus (Gaurodytes) 

bipustulatus
1 1 2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Agabus bipustulatus 4 2 1954
Insecta Coleoptera Dytiscidae Agabus nebulosus 4 2 2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Bidessus pumilus 7 4 1951-2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Colymbetes fuscus 3 2 1951-2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Copelatus haemorrhoidalis 4 2 2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Cybister (Cybister) 

tripunctatus
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Cybister (Cybister) 
tripunctatus africanus

14 7 2000
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Insecta Coleoptera Dytiscidae Deronectes bombycinus 

fairmairei
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Deronectes moestus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Dytiscidae Deronectes opatrinus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Dytiscidae Eretes sticticus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Dytiscidae Graphoderus cinereus 3 2 2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Guignotus geminus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Dytiscidae Guignotus geminus ab. 

duftschmidti
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydaticus (Guignotites) 
leander

11 6 1951-2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroglyphus pusillus 22 11 2000-2005
Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroporus aubei*
Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroporus (Hydroporus) 

planus
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroporus (Hydroporus) 
tessellatus

3 2 1951-2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroporus (Hydroporus) 
vagepictus

2 1 2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydroporus limbatus 9 5 1951-2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Hydrovatus (Vathydrus) 

cuspidatus
13 7 1951-2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hygrotus inaequalis 1 1 1949
Insecta Coleoptera Dytiscidae Hygrotus 

parallelogrammus
1 1 1949

Insecta Coleoptera Dytiscidae Hyphydrus (Hyphydrus) 
aubei

9 5 1951-2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus hyalinus 5 3 1951-2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus hyalinus ab. 

testaceus
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus minutus 9 5 1951-2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus poecilus 12 6 2000
Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus variegatus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Dytiscidae Meladema coriacea 1 1 1908
Insecta Coleoptera Dytiscidae Metaporus meridionalis 1 1 1949
Insecta Coleoptera Dytiscidae Rhantus (Rhantus) 

punctatus
1 1 1951
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Insecta Coleoptera Dytiscidae Rhantus (Rhantus) 

punctatus ab. flaviventris
1 1 1951

Insecta Coleoptera Dytiscidae Rhantus (Rhantus) 
suturalis

28 14 2000

Insecta Coleoptera Dytiscidae Stictotarsus 
duodecimpustulatus

1 1 1948

Insecta Coleoptera Dytiscidae Yola (Yola) bicarinata 1 1 1951
Insecta Coleoptera Elateridae Agriotes sordidus 1 1 1947
Insecta Coleoptera Elateridae Agriotes sputator 1 1 1967
Insecta Coleoptera Elateridae Cardiophorus exaratus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Elateridae Dicronychus incanus 1 1 1909
Insecta Coleoptera Elateridae Drasterius bimaculatus 1 1 1967
Insecta Coleoptera Elateridae Hypnoidus pulchellus 1 1 1964
Insecta Coleoptera Elateridae Oophorus algirinus 3 1 1949-1956
Insecta Coleoptera Endomychidae Ancylopus melanocephalus 5 5 1948-1958
Insecta Coleoptera Erotylidae Triplax (Triplax) 

melanocephala
1 1 1933

Insecta Coleoptera Geotrupidae Geotrupes stercorarius 2 1 1940-1953
Insecta Coleoptera Gyrinidae Gyrinus (Gyrinus) caspius 2 1 2000
Insecta Coleoptera Gyrinidae Gyrinus (Gyrinus) dejeani 1 1 1951
Insecta Coleoptera Gyrinidae Gyrinus (Gyrinus) 

urinator
1 1 1951

Insecta Coleoptera Gyrinidae Gyrinus distinctus 1 1 1949
Insecta Coleoptera Haliplidae Haliplus (Haliplus) 

ruficollis
1 1 1932

Insecta Coleoptera Haliplidae Haliplus (Liaphlus) 
mucronatus

1 1 1951

Insecta Coleoptera Haliplidae Haliplus (Neohaliplus) 
lineatocollis

1 1 1951

Insecta Coleoptera Haliplidae Peltodytes caesus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Haliplidae Peltodytes rotundatus 1 1 1951
Insecta Coleoptera Histeridae Atholus praetermissus 2 1 1988-2001
Insecta Coleoptera Histeridae Baeckmanniolus 

dimidiatus
1 1 1950

Insecta Coleoptera Histeridae Baeckmanniolus maritimus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Histeridae Carcinops (Kissister) 

minima
1 1 1950
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Insecta Coleoptera Histeridae Cylistus filiforme 1 1 1985
Insecta Coleoptera Histeridae Halacritus punctum 1 1 1952
Insecta Coleoptera Histeridae Hister quadrimaculatus 1 1 1953
Insecta Coleoptera Histeridae Hypocacculus (Nessus) 

ascendens
1 1 2001

Insecta Coleoptera Histeridae Hypocacculus (Nessus) 
puncticollis

1 1 1988

Insecta Coleoptera Histeridae Hypocacculus (Nessus) 
rubripes

1 1 1985

Insecta Coleoptera Histeridae Hypocaccus (Hypocaccus) 
crassipes

1 1 1985

Insecta Coleoptera Histeridae Hypocaccus (Hypocaccus) 
rugifrons

2 1 1985

Insecta Coleoptera Histeridae Hypocaccus radiosus 1 2 1948
Insecta Coleoptera Histeridae Kissister minimus 1 1 1985
Insecta Coleoptera Histeridae Pachylister inaequalis 1 1 1970
Insecta Coleoptera Histeridae Saprinus (Saprinus) 

planiusculus
2 2 1985

Insecta Coleoptera Histeridae Saprinus acuminatus 1 1 1985
Insecta Coleoptera Histeridae Saprinus semipunctatus 3 3 1970-1985
Insecta Coleoptera Histeridae Xenonychus tridens 2 1 1985
Insecta Coleoptera Hydraenidae Ochthebius (Ochthebius) 

meridionalis
3 2 1948-1950

Insecta Coleoptera Hydraenidae Ochthebius (Ochthebius) 
viridis

3 2 1949-2000

Insecta Coleoptera Hydraenidae Ochthebius marinus 16 8 2000
Insecta Coleoptera Hydraenidae Ochthebius punctatus 2 1 1949
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Berosus (Berosus) affinis 1 1 1965
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Berosus luridus 1 1 1952
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Cercyon (Cercyon) 

quisquilius
1 1 1949

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Dactylosternum insulare 1 1 1949
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Enochrus (Lumetus) 

bicolor
22 9 200-2005

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Helochares (Helochares) 
lividus

33 17 1970-2000

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Helophorus (Helophorus) 
dorsalis

1 1 1948
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Insecta Coleoptera Hydrophilidae Helophorus 

(Rhopalohelophorus) 
fulgidicollis

12 6 2000

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Helophorus 
(Rhopalohelophorus) 
illustris

6 3 2000

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Hydrobius fuscipes 4 2 2000
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilus pistaceus 1 1 1949
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Limnoxenus niger 1 1 1948
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Paracymus aeneus 1 1 2000
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Phylhydrus halophilus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Phylhydrus testaceus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Latridiidae Coluocera formicaria 1 1 1954
Insecta Coleoptera Latridiidae Enicmus consimilis 1 1 1954
Insecta Coleoptera Latridiidae Holoparamecus 

(Calyptobium) niger
1 1 1951

Insecta Coleoptera Latridiidae Migneauxia crassiuscula 1 1 1954
Insecta Coleoptera Lucanidae Dorcus parallelipipedus 1 1 1948
Insecta Coleoptera Malachiidae Anthocomus coccineus 3 1 1944-1990
Insecta Coleoptera Malachiidae Attalus elzeari 1 1 1894
Insecta Coleoptera Malachiidae Axinotarsus peninsularis 2 1 1941
Insecta Coleoptera Malachiidae Clanoptilus abdominalis 

limbifer
1 1 1990

Insecta Coleoptera Malachiidae Clanoptilus spinosus 2 1 1942-1948
Insecta Coleoptera Malachiidae Colotes punctatus 2 2 1939-1948
Insecta Coleoptera Malachiidae Ebaeus thoracicus 1 1 1915
Insecta Coleoptera Meloidae Mylabris 

duodecimpunctata
2 1 1948-1949

Insecta Coleoptera Meloidae Mylabris quadripunctata 1 1 1970
Insecta Coleoptera Meloidae Stenoria (Stenoria) 

apicalis
1 1 1933

Insecta Coleoptera Meloidae Zonitis flava 2 2 1939-1941
Insecta Coleoptera Meloidae Zonitis immaculata 1 1 1909
Insecta Coleoptera Meloidae Zonitis praeusta 1 1 1948
Insecta Coleoptera Melolonthidae Amphimallon catalaunicus 1 1 1956
Insecta Coleoptera Melolonthidae Anoxia australis 2 1 1948
Insecta Coleoptera Melolonthidae Polyphyla fullo 1 1 1953
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Insecta Coleoptera Monotomidae Monotoma longicollis 1 1 1954
Insecta Coleoptera Monotomidae Monotoma quadridentata 1 1 1934
Insecta Coleoptera Mordellidae Mordella aculeata 1 1 1970
Insecta Coleoptera Mycetophagidae Typhaea stercorea 1 1 1952
Insecta Coleoptera Noteridae Noterus clavicornis 11 6 1951-2000
Insecta Coleoptera Noteridae Noterus laevis 2 2 1888-1951
Insecta Coleoptera Oedemeridae Anogcodes seladonius 5 3 1941-1983
Insecta Coleoptera Oedemeridae Chitona connexa 1 1 1987
Insecta Coleoptera Oedemeridae Chitona suturalis 5 2 1917-2004
Insecta Coleoptera Oedemeridae Dryops algiricus 12 6 2000
Insecta Coleoptera Oedemeridae Dryops luridus 1 1 1949
Insecta Coleoptera Oedemeridae Nacerdes (Nacerdes) 

melanura
3 3 1982-1983

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
barbara

3 2 1983

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
crassipes

2 2 1983

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
lateralis

1 1 1917

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
lurida

2 2 1982

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
nobilis

11 5 1909-1983

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
simplex

4 2 1900-1983

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera (Oedemera) 
virescens

1 1 1982

Insecta Coleoptera Oedemeridae Oedemera tristis 1 1 1900
Insecta Coleoptera Oedemeridae Stenostoma rostratum 8 4 1898-1993
Insecta Coleoptera Phalacridae Olibrus affinis 1 1 1939
Insecta Coleoptera Phalacridae Olibrus castaneus 1 1 1995
Insecta Coleoptera Phalacridae Olibrus liquidus 3 2 1888-1991
Insecta Coleoptera Phalacridae Stilbus oblongus 1 1 1995
Insecta Coleoptera Phalacridae Stilbus pannonicus 1 1 1995
Insecta Coleoptera Ptinidae Ptinus (Ptinus) clavipes 1 1 1934
Insecta Coleoptera Ptinidae Ptinus (Ptinus) fur 1 1 1961
Insecta Coleoptera Ptinidae Ptinus (Ptinus) latro 2 2 1934-1975
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Insecta Coleoptera Rhipiphoridae Macrosiagon tricuspidata 2 2 1896-1941
Insecta Coleoptera Rutelidae Anisoplia remota 3 1 1940-1954
Insecta Coleoptera Rutelidae Anomala devota 1 1 1948
Insecta Coleoptera Rutelidae Anomala dubia 1 1 1887
Insecta Coleoptera Rutelidae Hoplia coerulea 3 1 1915-1955
Insecta Coleoptera Scarabaeidae Bubas bison 4 1 1943-1954
Insecta Coleoptera Scarabaeidae Geotrupes spiniger 1 1 1954
Insecta Coleoptera Scarabaeidae Gymnopleurus sturmi 1 1 1908
Insecta Coleoptera Scarabaeidae Oniticellus pallipes 2 1 1949
Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 

(Furconthophagus) 
furcatus

1 1 1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Onthophagus) taurus

6 1 1930-1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) 
fracticornis

2 1 1956-1958

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) joanne

1 1 1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) lemur

1 1 1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) 
opacicollis

2 1 1953-1954

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) ovatus

1 1 1953

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) 
ruficapillus

2 1 1955-1974

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Paleonthophagus) vacca

1 1 1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus (Parentius) 
punctatus

4 1 1953-1985

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus 
(Trichonthophagus) maki

1 1 1940

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Scarabaeus (Ateuchetus) 
semipunctatus

3 1 1949-1954

Insecta Coleoptera Scarabaeidae Scarabaeus (Scarabaeus) 
sacer

1 1 1954
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Insecta Coleoptera Scydmaenidae Chevrolatia insignis 1 1 1954
Insecta Coleoptera Silphidae Ablattaria subtriangula 1 1 2002
Insecta Coleoptera Silphidae Nicrophorus vestigator 2 1 1931-2002
Insecta Coleoptera Silphidae Silpha obscura obscura 2 1 1970-2002
Insecta Coleoptera Silphidae Silpha olivieri 5 1 1919-2002
Insecta Coleoptera Silphidae Silpha puncticollis 1 1 1909
Insecta Coleoptera Silphidae Silpha tristis 10 2 1914-2002
Insecta Coleoptera Silphidae Thanatophilus sinuatus 1 1 2002
Insecta Coleoptera Staphylinidae Brachygluta carthagenica 2 1 1957-1963
Insecta Coleoptera Staphylinidae Bryaxis sanguinea 1 1 1960
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Ammobius rufus 1 1 1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Gonocephalum obscurum 1 1 1985
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Gonocephalum rusticum 1 1 1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Halammobia pellucida 3 2 1934-1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Hymenalia rufipes 1 1 1961
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Lagria hirta 1 1 1970
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Leichenum pulchellum 1 1 1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Nesotes nigroaeneus 1 1 1961
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Phaleria bimaculata 2 2 1968-1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Pseudoseriscius pruinosus 1 1 1949
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Scaurus striatus 3 2 1960
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Stenohelops (Stenomaleis) 

ardoini
1 1 1957

Insecta Coleoptera Tenebrionidae Stenosis fallaciosa 3 3 1958
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Stenosis intermedia 1 1 1958
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Tentyria mucronata 1 1 1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Trachyscelis aphodioides 1 1 1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Xanthomus pallidus 2 2 1961-1999
Insecta Coleoptera Tenebrionidae Xanthomus pellucidus 1 1 1961
Insecta Coleoptera Throscidae Throscus elateroides 1 1 1959
Insecta Coleoptera Throscidae Throscus exul 1 2 1952
Insecta Coleoptera Trogositidae Nemozoma elongatum 2 2 1969-2010
Insecta Diptera Bombyliidae Systoechus ctenopterus 1 1 1998
Insecta Diptera Ceratopogonidae Culicoides (Avaritia) 

obsoletus
1 1 1992
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Insecta Diptera Ceratopogonidae Culicoides (Culicoides) 

pulicaris
1 1 1992

Insecta Diptera Ceratopogonidae Culicoides maritimus 1 1 1992
Insecta Diptera Chaoboridae Chaoborus flavicans 6 3 2000
Insecta Diptera Chironomidae Ablabesmyia longistyla*
Insecta Diptera Chironomidae Ablabesmyia monilis 18 4 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Chironomus (Chironomus) 

plumosus
33 16 2000

Insecta Diptera Chironomidae Chironomus (Chironomus) 
riparius

84 27 2000-2005

Insecta Diptera Chironomidae Chironomus (Chironomus) 
salinarius

18 8 2000-2005

Insecta Diptera Chironomidae Chironomus luridus*
Insecta Diptera Chironomidae Chironomus prasinus*
Insecta Diptera Chironomidae Corynoneura scutellata 4 1 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Cricotopus (Cricotopus) 

bicinctus*
Insecta Diptera Chironomidae Cricotopus (Isocladius) 

ornatus
38 8 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Cricotopus (Isocladius) 
sylvestris

39 10 1978-2005

Insecta Diptera Chironomidae Cricotopus (Isocladius) 
trifasiatus

16 4 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Cricotopus intersectus 4 2 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Cryptochironomus 

obreptans
4 2 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Dicrotendipes pallidicornis 32 7 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Eukiefferiella claripennis 2 1 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Glyptotendipes pallens 4 1 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Harnischia cf. fuscimana*
Insecta Diptera Chironomidae Kiefferulus tendipediformis 6 2 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Microchironomus deribae 10 4 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Nanocladius 

(Nanocladius) rectinervis*
Insecta Diptera Chironomidae Parachironomus arcuatus*
Insecta Diptera Chironomidae Parachironomus frequens*
Insecta Diptera Chironomidae Parachironomus parilis*
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Insecta Diptera Chironomidae Paratanytarsus grimmii 24 7 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Polypedilum cultellatum*
Insecta Diptera Chironomidae Polypedilum nubeculosum*
Insecta Diptera Chironomidae Polypedilum nubifer 10 4 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Procladius (Holotanypus) 

choreus
10 4 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Psectrocladius 
(Allopsectrocladius) 
obvius*

Insecta Diptera Chironomidae Psectrocladius 
(Psectrocladius) 
limbatellus*

Insecta Diptera Chironomidae Psectrocladius 
(Psectrocladius) 
sordidellus

22 7 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Psectrocladius ventricosus-
brehmi*

Insecta Diptera Chironomidae Rheocricotopus 
(Psilocricotopus) 
chalybeatus

2 1 2004-2005

Insecta Diptera Chironomidae Tanypus punctipennis 6 3 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Tanytarsus formosanus 16 6 2004-2005
Insecta Diptera Chironomidae Tanytarsus Pe20*
Insecta Diptera Chironomidae Tanytarsus tika*
Insecta Diptera Culicidae Aedes (Ochlerotatus) 

caspius
6 5 1981-1992

Insecta Diptera Culicidae Aedes (Ochlerotatus) 
detritus

1 1 1992

Insecta Diptera Culicidae Anopheles (Anopheles) 
claviger

1 1 1992

Insecta Diptera Culicidae Coquillettidia 
(Coquillettidia) richiardii

5 3 1982-1992

Insecta Diptera Culicidae Culex (Barraudius) 
modestus

2 1 2000

Insecta Diptera Culicidae Culex (Culex) pipiens 30 13 1981-2000
Insecta Diptera Culicidae Culex (Culex) theileri 4 3 1991-1992
Insecta Diptera Culicidae Culiseta (Allotheobaldia) 

longiareolata
7 4 1982-1993
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Insecta Diptera Culicidae Culiseta (Culiseta) 

annulata
1 1 2000

Insecta Diptera Culicidae Culiseta (Culiseta) 
subochrea

7 3 1982-1992

Insecta Diptera Culicidae Culiseta annulata 6 1 2000
Insecta Diptera Culicidae Uranotaenia 

(Uranotaenia) unguiculata
6 2 1982-1992

Insecta Diptera Sphaeroceridae Lekanesphaera hookeri 8 3 2000-2005
Insecta Diptera Tabanidae Tabanus autumnalis 1 1 1989
Insecta Diptera Tabanidae Tabanus eggeri 1 1 1989
Insecta Diptera Tabanidae Tabanus rectus 1 1 1989
Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetis pavidus 2 1 2004-2005
Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetis rhodani 2 1 2004-2005
Insecta Ephemeroptera Baetidae Cloeon cognatum 74 32 2000-2005
Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis macrura 24 7 2000-2005
Insecta Hemiptera Alydidae* Camptopus lateralis*
Insecta Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemoralis*
Insecta Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemorum 1 1 1959
Insecta Hemiptera Anthocoridae Cardiastethus fasciiventris 1 1 1914
Insecta Hemiptera Anthocoridae Cardiastethus nazarenus 1 1 1956
Insecta Hemiptera Anthocoridae Dufouriellus ater*
Insecta Hemiptera Anthocoridae Orius (Orius) laevigatus 

laevigatus
1 1 1959

Insecta Hemiptera Anthocoridae Orius (Orius) niger 1 1 1959
Insecta Hemiptera Aradidae Aradus cinnamomeus 1 1 1968
Insecta Hemiptera Coreidae Bathysolen nubilus 1 1 1985
Insecta Hemiptera Coreidae Bothrostethus annulipes 1 1 1918
Insecta Hemiptera Coreidae Centrocoris variegatus 1 1 1900
Insecta Hemiptera Coreidae Ceraleptus gracilicornis*
Insecta Hemiptera Coreidae Ceraleptus lividus 1 1 1941
Insecta Hemiptera Coreidae Ceraleptus obtusus*
Insecta Hemiptera Coreidae Coreus marginatus 2 2 1915-1959
Insecta Hemiptera Coreidae Coreus marginatus 

marginatus
2 2 1959-1960

Insecta Hemiptera Coreidae Coriomeris hirticornis*
Insecta Hemiptera Coreidae Enoplops scapha*
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Insecta Hemiptera Coreidae Phyllomorpha laciniata 4 3 1959
Insecta Hemiptera Coreidae Strobilotoma 

typhaecornis*
Insecta Hemiptera Corixidae Corixa affinis 1 1 1980
Insecta Hemiptera Corixidae Corixa panzeri 1 1 1968
Insecta Hemiptera Corixidae Micronecta 

(Dichaetonecta) scholtzi
14 6 2000-2005

Insecta Hemiptera Corixidae Paracorixa concinna 
concinna*

Insecta Hemiptera Corixidae Sigara (Halicorixa) selecta 2 1 1982
Insecta Hemiptera Corixidae Sigara (Halicorixa) 

stagnalis
35 18 1983-2000

Insecta Hemiptera Corixidae Sigara (Halicorixa) 
stagnalis stagnalis

6 4 1981-1983

Insecta Hemiptera Corixidae Sigara 
(Pseudovermicorixa) 
nigrolineata

4 2 2000

Insecta Hemiptera Corixidae Sigara 
(Pseudovermicorixa) 
nigrolineata nigrolineata*

Insecta Hemiptera Corixidae Sigara (Vermicorixa) 
lateralis

22 9 1980-2000

Insecta Hemiptera Cydnidae Byrsinus albipennis 2 2 1962-1965
Insecta Hemiptera Cydnidae Byrsinus flavicornis*
Insecta Hemiptera Cydnidae Byrsinus pilosulus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Cydnidae Cantophorus maculipes*
Insecta Hemiptera Cydnidae Cydnus aterrimus 2 1 1918-1959
Insecta Hemiptera Cydnidae Geotomus punctulatus 2 2 1959
Insecta Hemiptera Cydnidae Legnotus picipes*
Insecta Hemiptera Cydnidae Macroscytus brunneus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Gerridae Aquarius cinereus 1 1 1956
Insecta Hemiptera Gerridae Gerris (Gerris) argentatus 6 3 1948-2000
Insecta Hemiptera Gerridae Gerris (Gerris) gibbifer 1 1 1982
Insecta Hemiptera Gerridae Gerris (Gerris) thoracicus 1 1 1961
Insecta Hemiptera Hydrometridae Hydrometra stagnorum 2 2 1982-2009
Insecta Hemiptera Lygaeidae Aphanus rolandri*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Arocatus roeselii*
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Insecta Hemiptera Lygaeidae Artheneis foveolata*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Beosus maritimus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Cymus glandicolor*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Cymus melanocephalus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Dimorphopterus 

brachypterus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Emblethis duplicatus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Emblethis griseus 2 2 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Eremocoris fenestratus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Eremocoris ribauti 1 1 2007
Insecta Hemiptera Lygaeidae Geocoris (Geocoris) lineola 1 1 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Geocoris (Geocoris) lineola 

lineola*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Geocoris (Geocoris) 

megacephalus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Geocoris (Piocoris) 

erythrocephalus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Graptostethus servus 1 1 1894
Insecta Hemiptera Lygaeidae Henestaris halophilus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Henestaris irroratus 2 1 1941-1960
Insecta Hemiptera Lygaeidae Henestaris laticeps 1 2 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Henestaris laticeps laticeps 2 2 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Heterogaster artemisiae*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Hyalochilus ovatulus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Ischnodemus quadratus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Lamprodema maura 3 1 1941-1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Lasiosomus enervis 1 1 1941
Insecta Hemiptera Lygaeidae Lygaeosoma sardeum 

sardeum*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Lygaeus equestris*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Macroplax fasciata 

fasciata*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Macropternella bicolor 

conica*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Macropternella convexa 1 1 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Metopoplax ditomoides*
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Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius cymoides*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius ericae 1 1 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius ericae ericae*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius graminicola 

graminicola
2 2 1959

Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius helveticus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius immunis*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Nysius thymi thymi*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Orsillus reyi*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Oxycarenus (Oxycarenus) 

lavaterae
1 1 1959

Insecta Hemiptera Lygaeidae Pachybrachius fracticollis*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Paraparomius leptopoides*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Paromius gracilis 1 1 1915
Insecta Hemiptera Lygaeidae Peritrechus gracilicornis*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Peritrechus meridionalis 1 1 1941
Insecta Hemiptera Lygaeidae Pionosomus varius 1 1 1959
Insecta Hemiptera Lygaeidae Remaudiereana annulipes*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Scolopostethus decoratus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Scolopostethus pictus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Spilostethus pandurus 1 1 1893
Insecta Hemiptera Lygaeidae Stygnocoris fuligineus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Stygnocoris sabulosus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Tropidothorax 

leucopterus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Xantochilus quadratus*
Insecta Hemiptera Lygaeidae Xantochilus saturnius*
Insecta Hemiptera Mesoveliidae Mesovelia vittigera 3 2 1954-2000
Insecta Hemiptera Miridae Adelphocoris lineolatus 2 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Adelphocoris seticornis*
Insecta Hemiptera Miridae Adelphocoris ticinensis 1 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Apolygus spinolae 1 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Atomoscelis onusta 2 2 1959
Insecta Hemiptera Miridae Auchenocrepis 

minutissima*
Insecta Hemiptera Miridae Campyloneura virgula*
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Insecta Hemiptera Miridae Capsus ater*
Insecta Hemiptera Miridae Closterotomus norwegicus 2 1 1960
Insecta Hemiptera Miridae Closterotomus trivialis*
Insecta Hemiptera Miridae Conostethus venustus 

venustus*
Insecta Hemiptera Miridae Cyphodema instabilis*
Insecta Hemiptera Miridae Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) 

geniculata*
Insecta Hemiptera Miridae Deraeocoris 

(Camptobrochis) serenus*
Insecta Hemiptera Miridae Eurystylus bellevoyei*
Insecta Hemiptera Miridae Hadrophyes sulphurella 1 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Heterotoma planicornis*
Insecta Hemiptera Miridae Lepidargyrus ancorifer 2 1 1960
Insecta Hemiptera Miridae Liocoris tripustulatus*
Insecta Hemiptera Miridae Lygus gemellatus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Lygus gemellatus 

gemellatus
1 1 1959

Insecta Hemiptera Miridae Lygus maritimus*
Insecta Hemiptera Miridae Lygus pratensis*
Insecta Hemiptera Miridae Lygus rugulipennis 4 1 1940-1959
Insecta Hemiptera Miridae Macrolophus melanotoma 2 1 1941
Insecta Hemiptera Miridae Macrotylus (Alloeonycha) 

atricapillus*
Insecta Hemiptera Miridae Macrotylus (Alloeonycha) 

paykullii*
Insecta Hemiptera Miridae Megalocoleus molliculus 2 2 1959
Insecta Hemiptera Miridae Notostira erratica*
Insecta Hemiptera Miridae Orthops kalmii*
Insecta Hemiptera Miridae Orthotylus (Litocoris) 

stysi*
Insecta Hemiptera Miridae Orthotylus (Melanotrichus) 

moncreaffi
1 1 1959

Insecta Hemiptera Miridae Orthotylus 
(Melanotrichus) palustris

2 2 1959

Insecta Hemiptera Miridae Orthotylus 
(Melanotrichus) salsolae

2 2 1959
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Insecta Hemiptera Miridae Pachytomella passerinii*
Insecta Hemiptera Miridae Parachlorillus spilotus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Phytocoris (Exophytocoris) 

minor*
Insecta Hemiptera Miridae Phytocoris (Ktenocoris) 

varipes*
Insecta Hemiptera Miridae Phytocoris (Ktenocoris) 

vittiger
3 1 1959-1980

Insecta Hemiptera Miridae Phytocoris (Ktenocoris) 
wagneri*

Insecta Hemiptera Miridae Pilophorus 
cinnamopterus*

Insecta Hemiptera Miridae Pilophorus gallicus 1 1 1888
Insecta Hemiptera Miridae Pinalitus cervinus*
Insecta Hemiptera Miridae Pithanus maerkelii*
Insecta Hemiptera Miridae Polymerus (Poeciloscytus) 

cognatus
1 1 1959

Insecta Hemiptera Miridae Stenodema (Brachystira) 
calcarata

2 2 1959

Insecta Hemiptera Miridae Strongylocoris cicadifrons*
Insecta Hemiptera Miridae Taylorilygus apicalis 2 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Trigonotylus caelestialium*
Insecta Hemiptera Miridae Trigonotylus pulchellus 2 1 1959
Insecta Hemiptera Miridae Tuponia (Chlorotuponia) 

brevirostris*
Insecta Hemiptera Miridae Tuponia (Chlorotuponia) 

hippophaes*
Insecta Hemiptera Miridae Tuponia (Tuponia) 

mixticolor*
Insecta Hemiptera Nabidae Himacerus (Anaptus) 

major*
Insecta Hemiptera Nabidae Himacerus (Aptus) 

mirmicoides*
Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Aspilaspis) 

viridulus*
Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Halonabis) 

occidentalis
1 1 1956

Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Nabis) provencalis*
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Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Nabis) punctatus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Nabis) punctatus 

punctatus*
Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Nabis) reuterianus 3 2 1956-1961
Insecta Hemiptera Nabidae Nabis (Tropiconabis) 

capsiformis*
Insecta Hemiptera Nabidae Prostemma (Prostemma) 

guttula guttula*
Insecta Hemiptera Nabidae Prostemma (Prostemma) 

sanguineum
1 1 1941

Insecta Hemiptera Naucoridae Naucoris maculatus 21 10 2000-2005
Insecta Hemiptera Naucoridae Naucoris maculatus 

maculatus
5 3 1816-1982

Insecta Hemiptera Nepidae Nepa cinerea 8 6 1910-2000
Insecta Hemiptera Nepidae Ranatra linearis 1 1 1979
Insecta Hemiptera Notonectidae Anisops debilis perplexa 2 1 2000
Insecta Hemiptera Notonectidae Anisops sardeus 2 2 1948-1979
Insecta Hemiptera Notonectidae Anisops sardeus sardeus*
Insecta Hemiptera Notonectidae Notonecta (Notonecta) 

glauca glauca*
Insecta Hemiptera Notonectidae Notonecta (Notonecta) 

maculata
2 2 1956-2009

Insecta Hemiptera Notonectidae Notonecta (Notonecta) 
viridis

1 1 1982

Insecta Hemiptera Ochteridae* Ochterus marginatus 
marginatus*

Insecta Hemiptera Pentatomidae Acrosternum 
(Acrosternum) millierei*

Insecta Hemiptera Pentatomidae Aelia acuminata 1 1 1915
Insecta Hemiptera Pentatomidae Aelia cognata*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Aelia germari*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Aelia rostrata*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Ancyrosoma 

leucogrammes*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Antheminia absinthii 1 1 1893
Insecta Hemiptera Pentatomidae Antheminia lunulata 

lunulata*
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Insecta Hemiptera Pentatomidae Brachynema 

purpureomarginatum 
purpureomarginatum

6 3 1941-1968

Insecta Hemiptera Pentatomidae Carpocoris fuscispinus*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Carpocoris mediterraneus 1 1 1959
Insecta Hemiptera Pentatomidae Carpocoris pudicus*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Carpocoris purpureipennis*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Codophila varia*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Dolycoris baccarum*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Dryadocoris (Dryadocoris) 

apicalis*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Dyroderes umbraculatus*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Eurydema (Eurydema) 

oleracea
6 3 1898-2006

Insecta Hemiptera Pentatomidae Eurydema (Eurydema) 
ornata

3 2 1888-1915

Insecta Hemiptera Pentatomidae Eurydema 
(Rubrodorsalium) ventralis

3 2 1915-1959

Insecta Hemiptera Pentatomidae Eysarcoris ventralis 2 2 1915-1959
Insecta Hemiptera Pentatomidae Graphosoma italicum*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Graphosoma 

semipunctatum*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Holcostethus albipes*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Neottiglossa bífida*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Nezara viridula 1 1 1959
Insecta Hemiptera Pentatomidae Palomena prasina*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Peribalus strictus*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Picromerus nigridens 1 1 1899
Insecta Hemiptera Pentatomidae Piezodurus lituratus 1 1 1915
Insecta Hemiptera Pentatomidae Podops (Podops) inuncta 1 1 1914
Insecta Hemiptera Pentatomidae Rhaphigaster nebulosa*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Sciocoris (Neosciocoris) 

conspurcatus majusculus
3 2 1959-1962

Insecta Hemiptera Pentatomidae Sciocoris (Neosciocoris) 
maculatus*

Insecta Hemiptera Pentatomidae Sciocoris (Neosciocoris) 
pallens*
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Insecta Hemiptera Pentatomidae Sciocoris (Sciocoris) 

cursitans*
Insecta Hemiptera Pentatomidae Zicrona caerulea 2 1 1909-1915
Insecta Hemiptera Piesmatidae Parapiesma quadratum 1 1 1959
Insecta Hemiptera Piesmatidae Parapiesma salsolae 1 1 1962
Insecta Hemiptera Pleidae Plea minutissima 14 7 2000
Insecta Hemiptera Pleidae Plea minutissima 

minutissima
2 1 1959-1979

Insecta Hemiptera Psyllidae Glycaspis brimblecombei 2 2 2009
Insecta Hemiptera Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus 2 2 1959
Insecta Hemiptera Reduviidae Coranus (Coranus) griseus 2 1 1914-1959
Insecta Hemiptera Reduviidae Coranus (Coranus) 

kerzhneri*
Insecta Hemiptera Reduviidae Coranus (Coranus) niger*
Insecta Hemiptera Reduviidae Coranus (Coranus) 

pericarti*
Insecta Hemiptera Reduviidae Coranus (Coranus) 

subapterus
3 2 1914-1960

Insecta Hemiptera Reduviidae Empicoris culiciformis 2 2 1915-1960
Insecta Hemiptera Reduviidae Empicoris mediterraneus 1 1 1960
Insecta Hemiptera Reduviidae Empicoris rubromaculatus 6 2 1915-1962
Insecta Hemiptera Reduviidae Empicoris salinus 3 1 1962
Insecta Hemiptera Reduviidae Gardena insignis 1 1 1961
Insecta Hemiptera Reduviidae Metapterus linearis 7 1 1960-1961
Insecta Hemiptera Reduviidae Oncocephalus pilicornis 2 1 1954-1955
Insecta Hemiptera Reduviidae Peirates hybridus 2 2 1934-1941
Insecta Hemiptera Reduviidae Peirates strepitans 5 2 1932-1960
Insecta Hemiptera Reduviidae Peirates stridulus*
Insecta Hemiptera Reduviidae Ploiaria putoni 1 1 1960
Insecta Hemiptera Reduviidae Polytoxus sanguineus*
Insecta Hemiptera Reduviidae Polytoxus siculus 2 1 1960
Insecta Hemiptera Reduviidae Rhynocoris erythropus 1 1 1915
Insecta Hemiptera Reduviidae Rhynocoris (Rhynocoris) 

cuspidatus*
Insecta Hemiptera Reduviidae Sastrapada baerensprungi 3 2 1941-1961
Insecta Hemiptera Reduviidae Schidium palinuri 2 2 1961-1993
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Insecta Hemiptera Rhopalidae Brachycarenus tigrinus*
Insecta Hemiptera Rhopalidae Corizus hyoscyami*
Insecta Hemiptera Rhopalidae Liorhyssus hyalinus 2 1 1959
Insecta Hemiptera Rhopalidae Rhopalus (Aeschyntelus) 

maculatus*
Insecta Hemiptera Rhopalidae Rhopalus (Rhopalus) 

lepidus
1 1 1959

Insecta Hemiptera Rhopalidae Rhopalus (Rhopalus) 
parumpunctatus*

Insecta Hemiptera Rhopalidae Rhopalus (Rhopalus) 
rufus*

Insecta Hemiptera Rhopalidae Rhopalus (Rhopalus) 
subrufus*

Insecta Hemiptera Rhopalidae Stictopleurus pictus*
Insecta Hemiptera Rhopalidae Stictopleurus 

punctatonervosus*
Insecta Hemiptera Saldidae Pentacora sphacelata 2 1 1961-1990
Insecta Hemiptera Scutelleridae Eurygaster hottentotta*
Insecta Hemiptera Scutelleridae Eurygaster maura*
Insecta Hemiptera Scutelleridae Eurygaster testudinaria 

testudinaria*
Insecta Hemiptera Scutelleridae Odontoscelis 

(Odontoscelis) lineola*
Insecta Hemiptera Scutelleridae Odontotarsus robustus 1 1 1974
Insecta Hemiptera Stenocephalidae Dicranocephalus agilis 2 2 1898-1959
Insecta Hemiptera Stenocephalidae Dicranocephalus albipes*
Insecta Hemiptera Stenocephalidae Dicranocephalus 

marginicollis*
Insecta Hemiptera Tingidae Agramma (Agramma) 

atricapillum*
Insecta Hemiptera Tingidae Agramma (Agramma) 

confusum*
Insecta Hemiptera Tingidae Cantacader quadricornis*
Insecta Hemiptera Tingidae Corythucha ciliata*
Insecta Hemiptera Tingidae Dictyla echii*
Insecta Hemiptera Tingidae Monosteira unicostata 1 1 1955
Insecta Hemiptera Tingidae Tingis (Tingis) auriculata*
Insecta Hemiptera Tingidae Tingis (Tingis) cardui*
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Insecta Hemiptera Thyraeocoridae* Thyreocoris scarabaeoides*
Insecta Hemiptera Veliidae Microvelia pygmaea 1 1 1960
Insecta Hymenoptera Leucospidae Leucospis brevicauda 3 1 1890-1900
Insecta Hymenoptera Leucospidae Leucospis dorsigera 1 1 1901
Insecta Hymenoptera Leucospidae Leucospis gigas 2 1 1903-1994
Insecta Lepidoptera Arctiidae Apaidia mesogona 2 1 2005
Insecta Lepidoptera Arctiidae Cymbalophora pudica 2 2 1993-2004
Insecta Lepidoptera Arctiidae Diaphora mendica 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Arctiidae Eilema caniola caniola 3 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Arctiidae Eilema rungsi 12 3 1990-2004
Insecta Lepidoptera Arctiidae Epicallia villica villica 2 1 1964
Insecta Lepidoptera Arctiidae Lithosia quadra 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Arctiidae Pelosia muscerda 2 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Arctiidae Pelosia obtusa 5 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Arctiidae Pelosia plumosa 2 1 1985
Insecta Lepidoptera Arctiidae Phragmatobia fuliginosa 15 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Arctiidae Spilosoma lubricipeda 16 7 1963-2006
Insecta Lepidoptera Arctiidae Spilosoma urticae 23 5 1963-2006
Insecta Lepidoptera Arctiidae Utetheisa pulchella 7 4 1963-2006
Insecta Lepidoptera Cossidae Cossus cossus 3 1 1963
Insecta Lepidoptera Cossidae Zeuzera pyrina 5 3 1963-2005
Insecta Lepidoptera Crambidae Nomophila noctuella 3 1 2004
Insecta Lepidoptera Crambidae Palpita testalis 1 1 2000
Insecta Lepidoptera Crambidae Palpita unionalis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Crambidae Spoladea recurvalis 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Crambidae Udea ferrugalis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Depressariidae Agonopterix 

subpropinquella
5 1 2005-2007

Insecta Lepidoptera Drepanidae Tethea ocularis 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Drepanidae Thyatira batis 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Abraxas (Abraxas) 

pantaria
1 1 1963

Insecta Lepidoptera Geometridae Adactylotis gesticularia 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Aspitates ochrearius 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Geometridae Chlorissa etruscaria 4 2 1963-2005
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Insecta Lepidoptera Geometridae Chlorissa viridata 8 4 1963-2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Colotois pennaria 

pennaria
1 1 1981

Insecta Lepidoptera Geometridae Costaconvexa 
polygrammata

8 4 1963-2006

Insecta Lepidoptera Geometridae Cyclophora puppillaria 6 2 1954-2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Ematurga atomaria 4 3 1963-2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Ennomos alniaria 2 1 1981
Insecta Lepidoptera Geometridae Ennomos erosaria 1 1 1981
Insecta Lepidoptera Geometridae Eucrostes indigenata 10 2 2004-2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Eupithecia centaureata 15 4 1963-2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Eupithecia ultimaria 2 2 2004-2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Gymnoscelis rufifasciata 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea degeneraria 6 3 2004-2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea dimidiata 4 2 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea eugeniata 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea filicata 3 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea obsoletaria 

obsoletaria
1 1 2004

Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea ochrata 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea politaria 2 2 2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Idaea subsericeata 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Menophora harterti 2 1 2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Orthonama obstipata 9 3 1963
Insecta Lepidoptera Geometridae Peribatodes rhomboidarius 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Peribatodes rhomboidarius 

rhomboidarius
3 1 2004

Insecta Lepidoptera Geometridae Rhodometra sacraria 10 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Scopula emutaria 15 5 1963-2006
Insecta Lepidoptera Geometridae Scopula imitaria 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Scopula immutata 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Scopula minorata 

minorata
5 1 2004

Insecta Lepidoptera Geometridae Scopula minorata 
ochroleucata

3 1 1963
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Insecta Lepidoptera Geometridae Semiothisa (Semiothisa) 

aestimaria
11 3 1981-2006

Insecta Lepidoptera Geometridae Semiothisa (Semiothisa) 
clathrata

4 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Geometridae Stegania trimaculata 6 1 1954-2004
Insecta Lepidoptera Geometridae Thalera fimbrialis 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Geometridae Timandra comae 5 3 1963-2005
Insecta Lepidoptera Geometridae Xanthorhoe fluctuata 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Carcharodus alceae 58 3 1963-2009
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Gegenes nostrodamus 31 5 1911-2009
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes venata 31 1 1995-2009
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes venata venata 15 3 1994-1998
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Pyrgus (Ateleomorpha) 

armoricanus
1 1 1995

Insecta Lepidoptera Hesperiidae Pyrgus (Pyrgus) malvae 
malvoides

14 1 1994-2009

Insecta Lepidoptera Hesperiidae Spialia sertorius 1 1 2008
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Spialia sertorius sertorius 1 1 1994
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon 3 1 1995-2008
Insecta Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon acteon 2 2 1963-1994
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Dendrolimus pini pini 6 3 1954-2004
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Lasiocampa quercus 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Lasiocampa trifolii trifolii 4 2 1915-1963
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Malacosoma neustria 1 1 1915
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Odonestis pruni 5 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Lasiocampidae Pachypasa limosa 4 1 1963
Insecta Lepidoptera Limacodidae Hoyosia codeti 1 1 1979
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Aricia (Aricia) cramera 5 1 2007-2009
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Cacyreus marshalli 23 3 1993-2008
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi 8 1 1995-2009
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi rubi 3 1 1994-1998
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Celastrina argiolus 5 1 1996-2008
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Celastrina argiolus 

argiolus
4 2 1997

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Cupido (Everes) argiades 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lampides boeticus 24 3 1963-2009
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Insecta Lepidoptera Lycaenidae Leptotes pirithous 13 2 1995-2008
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Leptotes pirithous 

pirithous
9 2 1994-1998

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena (Heodes) tityrus 1 1 1992
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena (Heodes) tityrus 

dorilis
1 1 1911

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena (Lycaena) phlaeas 46 3 1954-2009
Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena (Lycaena) phlaeas 

phlaeas
5 1 1998

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus (Plebicula) 
thersites

1 1 1992

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus 
(Polyommatus) icarus

62 3 1963-2009

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus 
(Polyommatus) icarus 
icarus

5 2 1998

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Tomares ballus 9 2 1908-2006
Insecta Lepidoptera Lymantriidae Euproctis chrysorrhoea 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Lymantriidae Laelia coenosa 18 4 1874-1991
Insecta Lepidoptera Lymantriidae Lymantria dispar 11 2 1954-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Abrostola (Trigeminostola) 

triplasia
2 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Acontia lucida 8 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Acronicta (Acronicta) 

aceris
2 1 1963

Insecta Lepidoptera Noctuidae Acronicta (Subacronicta) 
megacephala

9 3 1874-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Acronicta (Triaena) cuspis 2 1 1980-1985
Insecta Lepidoptera Noctuidae Acronicta (Triaena) 

tridens
6 1 1917-1985

Insecta Lepidoptera Noctuidae Acronicta (Viminia) 
rumicis

5 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Aedia leucomelas 7 2 1984-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis (Agrotis) biconica 5 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis exclamationis 3 2 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis ipsilon 13 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis puta 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis segetum 6 3 1963-2006
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Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis spinifera 2 2 1980-1984
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis trux 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Agrotis vestigialis 10 2 2004-2007
Insecta Lepidoptera Noctuidae Amphipyra tragopoginis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Noctuidae Aporophyla (Phylapora) 

nigra
1 1 2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Archanara geminipuncta 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Archanara sparganii 2 2 1998-2005
Insecta Lepidoptera Noctuidae Athetis (Proxenus) hospes 23 5 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Autographa gamma 12 5 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Axylia putris 12 5 1992-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Brithys crini 8 2 1874-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Calaena lecostigma 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Caradrina (Paradrina) 

clavipalpis
1 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Catocala (Catocala) 
conversa

1 1 1963

Insecta Lepidoptera Noctuidae Catocala (Catocala) 
elocata

3 1 1954-1963

Insecta Lepidoptera Noctuidae Catocala (Catocala) nupta 2 1 1959-1984
Insecta Lepidoptera Noctuidae Catocala (Mormonia) 

sponsa
2 1 2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Celaena leucostigma 3 1 1990-1992
Insecta Lepidoptera Noctuidae Chilodes maritima 5 3 1980-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Chrysodeixis chalcites 6 2 1954-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Clytie illunaris 4 2 1874
Insecta Lepidoptera Noctuidae Coccidiphaga scitula 2 2 1954-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Cryphia (Bryoleuca) 

vandalusiae
1 1 1992

Insecta Lepidoptera Noctuidae Cryphia (Cryphia) algae 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Ctenoplusia accentifera 2 1 1874-1888
Insecta Lepidoptera Noctuidae Daubeplusia daubei 1 1 1980
Insecta Lepidoptera Noctuidae Deltote bankiana 8 4 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Denticucullus mabillei 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Dryobotodes (Dichonioxa) 

tenebrosa
1 1 2004
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Insecta Lepidoptera Noctuidae Dysgonia algira 5 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Earias clorana 24 3 1954-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Earias insulana 3 1 2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Earias vernana 13 2 2004-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Elaphria venustula 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Noctuidae Emmelia trabealis 8 2 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Eublemma candidana 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Eublemma ostrina 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Eublemma parva 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Eutelia adulatrix 2 2 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Gortyna xanthenes 5 2 1980-1991
Insecta Lepidoptera Noctuidae Grammodes bifasciata 11 2 1954-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Hadula (Calocestra) sodae 18 5 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Hadula (Calocestra) 

trifolii
4 3 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Heliothis (Helicoverpa) 
armigera

9 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Heliothis (Heliothis) 
nubigera

2 1 2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Heliothis (Heliothis) 
peltigera

11 5 1963-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Heliothis (Heliothis) 
viriplaca

4 2 1963-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Hoplodrina ambigua 9 2 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Hoplodrina blanda 2 1 1963
Insecta Lepidoptera Noctuidae Hypena (Hypena) lividalis 3 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Lacanobia (Diataraxia) 

blenna
4 2 2004-2005

Insecta Lepidoptera Noctuidae Lacanobia (Diataraxia) 
oleracea

9 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Luperina (Luperina) 
testacea

4 2 1954-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Lygephila craccae 2 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Macdunnoughia confusa 4 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Macrochilo cribrumalis 8 3 1990-1995
Insecta Lepidoptera Noctuidae Mamestra brassicae 3 1 1952-1954
Insecta Lepidoptera Noctuidae Meganola albula 3 1 2005-2006
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Insecta Lepidoptera Noctuidae Mesapamea secalis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Noctuidae Mesoligia furuncula 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Metopoceras 

(Metopoceras) felicina
8 5 1993-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna 
(Acantholeucania) loreyi

2 2 1991-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Anatelia) 
riparia

18 5 1984-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Leucania) 
joannisi

18 5 1984-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Leucania) 
obsoleta

22 6 1980-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Leucania) 
putrescens

1 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Leucania) zeae 5 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 

albipuncta
1 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
congrua

9 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
ferrago

1 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
l-album

8 3 1984-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
pudorina

11 3 1945-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
straminea

3 1 1984-1988

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
umbrigera

10 4 1984-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Mythimna) 
vitellina

13 4 1963-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Pseudaletia) 
unipuncta

13 5 1963-2006

Insecta Lepidoptera Noctuidae Mythimna (Sablia) sicula 4 2 1980-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Noctua (Euschesis) janthe 2 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Noctua (Internoctua) 

interjecta
4 2 1991-2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Noctua (Lampra) 
fimbriata

1 1 1963
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Insecta Lepidoptera Noctuidae Noctua (Noctua) pronuba 13 6 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Noctua (Paranoctua) comes 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Nodaria nodosalis 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Nola chlamitulalis 5 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Nola squalida 7 4 1984-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Nonagria typhae 2 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Nycteola revayana 2 1 1874-1879
Insecta Lepidoptera Noctuidae Ochropleura leucogaster 6 2 1963-1990
Insecta Lepidoptera Noctuidae Ochropleura plecta 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Ochropleura plecta plecta 12 4 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Orthosia (Monima) cruda 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Noctuidae Orthosia (Orthosia) incerta 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Oxicesta serratae 2 1 1970-1976
Insecta Lepidoptera Noctuidae Pardoxia graellsi 6 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Pechipogo plumigeralis 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Peridroma saucia 11 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Petilampa pygmina 5 1 1941-1980
Insecta Lepidoptera Noctuidae Phlogophora meticulosa 1 3 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Phyllophila obliterata 4 4 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Plusia festucae 5 2 1963-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Polyphaenis viridis 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Prodotis stolida 5 2 1980-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Protodeltote pygarga 3 2 1980-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Pseudozarba bipartita 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Raphia hybris 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Noctuidae Rhizedra lutosa 5 2 1980-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Rivula sericealis 1 1 1980
Insecta Lepidoptera Noctuidae Schrankia costaestrigalis 2 2 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Scoliopteryx libatrix 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Noctuidae Sesamia nonagrioides 12 4 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Simyra albovenosa 15 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Spodoptera cilium 2 1 2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Spodoptera exigua 18 3 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Synthymia fixa 2 2 1963-2006
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Insecta Lepidoptera Noctuidae Thalpophila matura 

amathusia
2 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Thysanoplusia daubei 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Thysanoplusia orichalcea 5 1 1954-1980
Insecta Lepidoptera Noctuidae Trichoplusia ni 8 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Tyta luctuosa 5 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Noctuidae Xanthodes albago 3 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Noctuidae Xestia (Megasema) 

c-nigrum
3 2 1963-2005

Insecta Lepidoptera Noctuidae Xestia (Xestia) 
xanthographa

3 1 2004

Insecta Lepidoptera Noctuidae Zebeeba falsalis 2 2 2004-2006
Insecta Lepidoptera Nolidae Characoma nilotica 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Notodontidae Cerura iberica 10 2 1914-2006
Insecta Lepidoptera Notodontidae Clostera curtula 2 1 1963
Insecta Lepidoptera Notodontidae Clostera pigra 2 2 1992-2005
Insecta Lepidoptera Notodontidae Furcula bifida bifida 5 1 1963-1964
Insecta Lepidoptera Notodontidae Phalera bucephala 7 1 1963-1979
Insecta Lepidoptera Notodontidae Pheosia tremula 2 1 1963
Insecta Lepidoptera Notodontidae Pterostoma palpina 4 1 1963-1979
Insecta Lepidoptera Notodontidae Pygaera curtula 1 1 1979
Insecta Lepidoptera Notodontidae Pygaera pigra 1 1 1979
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Charaxes jasius 2 1 1996
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Charaxes jasius jasius 3 3 1933-1998
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha dorus dorus 1 1 1957
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha pamphilus 29 2 1995-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha pamphilus 

pamphilus
34 3 1963-1998

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Danaus (Anosia) 
chrysippus

8 5 1985-2007

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Euphydryas (Eurodryas) 
desfontainii

1 1 1891

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia 
(Neohipparchia) statilinus

1 1 1963

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera 78 4 1963-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Libythea celtis celtis 1 1 1933
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Insecta Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina 8 1 1995-2008
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina jurtina 6 2 1963-1994
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Melanargia lachesis 3 1 1995-1996
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Melanargia lachesis 

lachesis
4 1 1994-1998

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Nymphalis antiopa 1 1 1954
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria 82 3 1954-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pyronia (Idata) cecilia 39 3 1963-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pyronia (Idata) cecilia 

cecilia
4 1 1998

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pyronia (Pyronia) tithonus 33 2 1994-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pyronia (Pyronia) tithonus 

tithonus
2 1 1998

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta 65 3 1964-2009
Insecta Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui 65 3 1963-2009
Insecta Lepidoptera Oecophoridae Pleurota aristella 1 1 2007
Insecta Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius 1 1 2007
Insecta Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius 

feisthamelii
3 1 1954-1968

Insecta Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius 
podalirius

1 1 1994

Insecta Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon 39 2 1995-2009
Insecta Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon machaon 28 3 1963-1998
Insecta Lepidoptera Pieridae Anthocharis belia 

euphenoides
3 1 1891-1912

Insecta Lepidoptera Pieridae Colias (Eriocolias) crocea 86 3 1909-2009
Insecta Lepidoptera Pieridae Euchloe (Euchloe) crameri 12 2 1994-2009
Insecta Lepidoptera Pieridae Gonepteryx cleopatra 1 1 2008
Insecta Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis 2 1 1996
Insecta Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae 50 4 1891-2009
Insecta Lepidoptera Pieridae Pieris napi 42 1 1995-2009
Insecta Lepidoptera Pieridae Pieris napi napi 32 4 1954-2004
Insecta Lepidoptera Pieridae Pieris rapae 84 3 1963-2009
Insecta Lepidoptera Pieridae Pontia (Pontia) daplidice 43 2 1993-2009
Insecta Lepidoptera Plutellidae Acrolepiopsis assectella 1 1 1991
Insecta Lepidoptera Plutellidae Plutella xylostella 1 1 2006
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Insecta Lepidoptera Pterophoridae Agdistis meridionalis 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Pterophoridae Agdistis tamaricis 5 2 1990-2005
Insecta Lepidoptera Pterophoridae Agditis neglecta 1 1 1990
Insecta Lepidoptera Pterophoridae Emmelina argoteles 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Pyralidae Achyra nudalis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Acrobasis obliqua 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Pyralidae Actenia rungsi 1 1 1994
Insecta Lepidoptera Pyralidae Aporodes floralis 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Chilo phragmitellus 4 2 1990
Insecta Lepidoptera Pyralidae Duponchelia fovealis 2 2 2004-2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Ematheudes punctella 1 1 2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Homoeosoma sinuella 2 2 2004-2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Ostrinia nubilalis nubilalis 1 1 1989
Insecta Lepidoptera Pyralidae Pempelia formosa 2 1 2006
Insecta Lepidoptera Pyralidae Pseudarenipses insularum 1 1 2008
Insecta Lepidoptera Pyralidae Schoenobius gigantella 5 4 1974-2006
Insecta Lepidoptera Pyralidae Sciota divisella 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Pyralidae Scirpophaga praelata 2 1 1874-1888
Insecta Lepidoptera Pyralidae Sclerocona acutellus 3 2 2004-2005
Insecta Lepidoptera Pyralidae Tephris cyriella 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Saturniidae Samia cynthia 1 1 1963
Insecta Lepidoptera Saturniidae Saturnia pyri 2 1 1953-1963
Insecta Lepidoptera Sesiidae Pyropteron chrysidiformis 2 2 1997
Insecta Lepidoptera Sesiidae Sesia apiformis 2 1 1908
Insecta Lepidoptera Sphingidae Acherontia atropos 2 2 1963-2005
Insecta Lepidoptera Sphingidae Agrius convolvuli 9 3 1963-2006
Insecta Lepidoptera Sphingidae Deilephila elpenor 2 1 2005-2006
Insecta Lepidoptera Sphingidae Hyles euphorbiae 3 1 1963
Insecta Lepidoptera Sphingidae Hyles livornica 10 5 1963-2006
Insecta Lepidoptera Sphingidae Macroglossum stellatarum 8 3 1954-2006
Insecta Lepidoptera Sphingidae Mimas tiliae 2 2 1963-2004
Insecta Lepidoptera Sphingidae Smerinthus ocellatus 6 2 1963-1993
Insecta Lepidoptera Sphingidae Sphinx pinastri 3 1 1963
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Insecta Lepidoptera Thaumetopoeidae Thaumetopaea 

(Thaumatocampa) 
pityocampa

4 2 1963-2004

Insecta Lepidoptera Tineidae Monopis imella 3 2 1991-2006
Insecta Lepidoptera Tineidae Myrmecozela (Promasia) 

ataxella
1 1 1990

Insecta Lepidoptera Tineidae Reisserita haasi 1 1 1991
Insecta Lepidoptera Tortricidae Acleris variegana 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Tortricidae Cacoecimorpha pronubana 2 2 1991-2006
Insecta Lepidoptera Tortricidae Clepsis pallidana 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Tortricidae Cnephasia (Cnephasiella) 

incertana
1 1 2004

Insecta Lepidoptera Tortricidae Cochylidia implicitana 1 1 2004
Insecta Lepidoptera Tortricidae Crocidosema plebejana 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Tortricidae Cydia (Cydia) pomonella 1 1 1991
Insecta Lepidoptera Tortricidae Endothenia gentianaeana 1 1 2006
Insecta Lepidoptera Tortricidae Pandemis heparana 1 1 1991
Insecta Lepidoptera Tortricidae Phalonidia albipalpana 1 1 2004
Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna affinis 1 1 1996
Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna isosceles 2 1 1995-1998
Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna mixta 12 6 1990-2000
Insecta Odonata Aeshnidae Anaciaeschna isosceles 7 4 1990-2009
Insecta Odonata Aeshnidae Anax imperator 5 2 1902-2007
Insecta Odonata Aeshnidae Anax parthenope 16 8 1990-2007
Insecta Odonata Aeshnidae Brachytron pratense 2 1 1934-2009
Insecta Odonata Aeshnidae Hemianax ephippiger 4 1 1995-1998
Insecta Odonata Coenagrionidae Cercion lindenii 1 1 1998
Insecta Odonata Coenagrionidae Ceriagrion tenellum 1 1 1998
Insecta Odonata Coenagrionidae Coenagrion pulchellum 1 1 1998
Insecta Odonata Coenagrionidae Enallagma cyathigerum 1 1 1995
Insecta Odonata Coenagrionidae Erythromma viridulum 3 2 1990-1998
Insecta Odonata Coenagrionidae Ischnura elegans 59 23 1915-2007
Insecta Odonata Coenagrionidae Ischnura pumilio 1 1 1995
Insecta Odonata Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula 

nymphula
3 1 1918-1919

Insecta Odonata Lestidae Lestes viridis 11 5 1918-2000
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Insecta Odonata Lestidae Sympecma annulata*
Insecta Odonata Libellulidae Crocothemis erythraea 22 8 1915-2007
Insecta Odonata Libellulidae Libellula depressa 2 1 1919
Insecta Odonata Libellulidae Orthetrum brunneum 5 3 1915-1998
Insecta Odonata Libellulidae Orthetrum cancellatum 15 6 1990-2007
Insecta Odonata Libellulidae Orthetrum nitidinerve 4 3 1990-1998
Insecta Odonata Libellulidae Sympetrum fonscolombii 10 4 1915-2007
Insecta Odonata Libellulidae Sympetrum meridionale 2 1 1995-1998
Insecta Odonata Libellulidae Sympetrum striolatum 24 11 1915-2000
Insecta Odonata Platycnemididae* Platycnemis laetipes*
Insecta Orthoptera Acrididae Acrida turrita 6 3 1987-1989
Insecta Orthoptera Acrididae Acrida ungarica 10 3 1908-1988
Insecta Orthoptera Acrididae Acrotylus insubricus 4 4 1903-1989
Insecta Orthoptera Acrididae Acrotylus insubricus 

insubricus
7 6 1933-1991

Insecta Orthoptera Acrididae Aiolopus strepens 2 1 1933
Insecta Orthoptera Acrididae Aiolopus thalassinus 10 4 1918-1992
Insecta Orthoptera Acrididae Calephorus 

compressicornis
16 3 1908-1989

Insecta Orthoptera Acrididae Dociostaurus jagoi 2 2 1908
Insecta Orthoptera Acrididae Euchorthippus pulvinatus 4 2 1989
Insecta Orthoptera Acrididae Locusta migratoria 2 2 1988
Insecta Orthoptera Acrididae Locusta migratoria 

cinerascens
4 2 1987-1989

Insecta Orthoptera Acrididae Oedipoda caerulescens 4 2 1908-1989
Insecta Orthoptera Acrididae Oedipoda caerulescens 

caerulescens
2 2 1908-1989

Insecta Orthoptera Acrididae Oedipoda charpentieri 5 1 1908
Insecta Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) 

rufipes
11 4 1987-1989

Insecta Orthoptera Acrididae Paracinema tricolor 4 2 1988-1989
Insecta Orthoptera Acrididae Paracinema tricolor 

bisignata
3 3 1988-1989

Insecta Orthoptera Acrididae Sphingonotus caerulans 2 1 1989
Insecta Orthoptera Acrididae Sphingonotus caerulans 

caerulans
2 2 1989
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Insecta Orthoptera Catantopidae Anacridium aegyptium 11 4 1987-1990
Insecta Orthoptera Catantopidae Calliptamus barbarus 2 1 1908
Insecta Orthoptera Catantopidae Calliptamus barbarus 

barbarus
1 1 1908

Insecta Orthoptera Catantopidae Eyprepocnemis plorans 17 6 1908-2006
Insecta Orthoptera Catantopidae Pezotettix giornae 3 2 1989-2006
Insecta Orthoptera Catantopidae Schistocerca gregaria 3 2 1988
Insecta Orthoptera Gryllidae Eumodicogryllus 

bordigalensis
11 5 1987-2006

Insecta Orthoptera Gryllidae Gryllus bimaculatus 1 1 1988
Insecta Orthoptera Gryllidae Melanogryllus desertus 9 2 1989
Insecta Orthoptera Gryllidae Trigonidium cicindeloides 21 5 1935-2006
Insecta Orthoptera Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa 3 1 1989-2006
Insecta Orthoptera Oecanthidae Oecanthus pellucens 4 2 1987-1989
Insecta Orthoptera Pyrgomorphidae Pyrgomorpha conica 11 4 1908-1989
Insecta Orthoptera Tetrigidae Paratettix meridionalis 7 2 1987-1989
Insecta Orthoptera Tetrigidae Tetrix (Tetratetrix) 

undulata
6 2 1908-1987

Insecta Orthoptera Tettigoniidae Conocephalus 
(Conocephalus) 
conocephalus

24 7 1908-1996

Insecta Orthoptera Tettigoniidae Cyrtaspis scutata 4 1 1991-1997
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Decticus albifrons 5 2 1989-1993
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Phaneroptera nana 3 2 1989-1991
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Phaneroptera nana nana 3 2 1989-1991
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Ruspolia nitidula 5 3 1988-1993
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Ruspolia nitidula nitidula 4 3 1988-1993
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Steropleurus perezi 2 1 1993
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia viridissima 2 1 1992
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Thyreonotus corsicus 5 3 1986-1991
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Thyreonotus corsicus 

corsicus
4 2 1986-1991

Insecta Orthoptera Tettigoniidae Tylopsis liliifolia 2 1 1991
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Uromenus rugosicollis 5 1 1991
Insecta Orthoptera Tettigoniidae Yersinella raymondii 4 1 1991
Insecta Trichoptera Ecnomidae Ecnomus tenellus 2 1 2000
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ANNEX 2

Localitats del delta del Llobregat amb el nombre d’espècies citades, de citacions  
i de publicacions

Municipi Localitat UTM10 UTM1 Espècies Citacions Bibliografia
Gavà Estany de la Murtra DF16 DF1969 14 31 5

Bassa de Can Pardal DF17 DF1273 9 9 1
Bassa del castell d’Eramprunyà DF17 DF1274 1 1 1
Canals de Gavà (2000-44) DF17 DF1770 10 20 1
Gavà DF17 158 228 73
Riera de la Sentiu DF17 DF1272 1 1 1

El Prat de 
Llobregat

Aeroport DF27 DF2373 8 12 1
Bassa al delta de Llobregat DF27 3 3 1
Bassa amb Phragmites - maresma Ricarda (2000-8) DF27 DF2672 8 15 1
Bassa de Ca l’Arana (2000-14) DF27 DF2772 6 12 1
Bassa de Cal Beites DF27 DF2772 1 1 1
Bassa de la platja 1 (2000-24) DF27 DF2370 15 30 1
Bassa de la platja 10 (2000-26’’) DF27 DF2370 3 6 1
Bassa de la platja 2 (2000-24’) DF27 DF2370 12 28 1
Bassa de la platja 3 (2000-24’’) DF27 DF2370 13 34 2
Bassa de la platja 8 (2000-26) DF27 DF2370 13 28 2
Bassa de la platja 9 (2000-26’) DF27 DF2370 8 16 1
Bassa de la platja amb bogues 4 (2000-25) DF27 DF2370 15 30 1
Bassa de les Bogues - BG1 (2000-18) DF27 DF2270 11 22 1
Bassa del Golf - BG2 (2000-19) DF27 DF2271 11 22 1
Bassa del Golf - BG3 (2000-20) DF27 DF2371 14 28 1
Bassa del Golf gran (torre de comunicacions) (2000-
59)

DF27 DF2271 8 16 1

Bassa del Golf Nord gran - BG6 (2000-22) DF27 DF2471 9 18 1
Bassa del Golf Nord petita - BG7 (2000-23) DF27 DF2271 9 18 1
Bassa del Golf petita (torre de comunicacions) 
(2000-60)

DF27 DF2271 13 26 1

Bassa de la Maresma de Cal Beites (2000-13) DF27 DF2772 8 16 1
Bassa del pinar de la Ricarda (prop del càmping) 
(2000-51)

DF27 DF2571 13 26 1

Bassa del Prat DF27 DF2376 8 26 2
Bassa prop de la Roberta (2000-17) DF27 DF2370 12 23 1
Braç artificial de la Vidala (2000-36) DF27 DF2170 16 44 3
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Ca l’Arana DF27 DF2773 54 125 8
Cal Messeguer (2000-16) DF27 DF2874 10 20 1
Cal Nani DF27 DF2673 21 62 4
Cal Tet DF27 13 22 3
Cal Tet (CBMS-4) DF27 DF2673 29 393 4
Cal Truc DF27 1 2 2
Canal de Ca l’Arana (2000-15) DF27 DF2673 2 4 1
Canal de Cal Messeguer (2000-16’) DF27 DF2774 9 18 1
Canal de Cal Tet (2000-10) DF27 DF2673 33 124 4
Canal de Can Pelut (2000-45) DF27 DF2173 4 8 1
Canal de la Bunyola DF27 2 3 2
Canal de la Marina DF27 2 2 2
Canal de Sabogal (2000-55) DF27 DF2674 4 8 1
Delta del Llobregat DF27 223 263 39
Desembocadura del Llobregat DF27 DF2874 76 83 21
El Prat de Llobregat DF27 DF2475 578 1.124 167
El Semàfor (2000-7) DF27 DF2672 9 18 1
El Semàfor (amb pneumàtics) (2000-7’) DF27 DF2671 9 18 1
Estany de la Podrida DF27 16 17 4
Estany de la Ricarda DF27 DF2572 34 85 26
Estany de la Roberta (2000-17) DF27 DF2370 8 15 1
Estany de l’Ila DF27 2 4 2
Estany del Remolar DF27 DF2270 54 90 20
La Magarola (2000-6) DF27 DF2671 7 16 2
La Ricarda - barca (cua) (2000-52) DF27 DF2572 1 2 1
La Ricarda - barca (desembocadura) (2000-54) DF27 DF2571 3 6 1
La Ricarda - barca (medi) (2000-53) DF27 DF2572 1 2 1
La Ricarda - litoral (cua) (2000-1) DF27 DF2572 9 18 1
La Ricarda - litoral (desembocadura) (2000-5) DF27 DF2571 2 4 1
La Ricarda - litoral (lloc de caçadors) (2000-3) DF27 DF2572 5 10 1
La Ricarda (aiguamolls del delta del Llobregat) DF27 52 78 4
Llacuna de l’Illa DF27 13 15 5
Marina del Prat DF27 4 10 3
Platja del Prat DF27 DF2571 18 21 5
Pluvial de la Ricarda (2000-2) DF27 DF2572 12 24 1
Polígon Industrial Pratenc DF27 DF2774 4 5 1
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Reserva de la Ricarda DF27 1 1 1
Riu Llobregat (canal nou) 1 DF27 DF2773 7 14 1
Riu Llobregat (canal nou) 2 DF27 DF2674 10 20 1
Riu Llobregat (just abans del Prat de Llobregat) DF27 DF2477 6 12 1

Sant Boi de 
Llobregat

Sant Boi de Llobregat (2) DF17 3 4 2
Bassa de Soberano DF27 DF2175 2 5 4
Bassa gran de Can Dimoni (2000-46) DF27 DF2073 19 54 3
Sant Boi de Llobregat (1) DF27 51 66 40

Viladecans Bassa de Cal Met (2000-41) DF17 DF1871 13 24 2
Bassa de la zona dels Reguerons (2000-39) DF17 DF1971 18 48 3
Canal de la zona dels Reguerons (2000-40) DF17 CF1971 14 28 1
El Remolar DF17 DF1970 26 40 18
El Remolar (CBMS-7) DF17 50 784 8
Riera de Sant Climent DF17 DF1973 22 41 5
Viladecans (2) DF17 25 46 16
Riera de Sant Climent - barca (desembocadura) 
(2000-37B)

DF26 DF2169 2 4 1

Bassa dels Fartets (2000-33) DF27 DF2170 14 28 1
Bassa dels Pollancres (2000-31) DF27 DF2170 9 18 2
Bassa gran de Can Sabadell (2000-27’) DF27 DF2071 9 18 1
Bassa petita de Can Dimoni (2000-47) DF27 DF2073 15 38 3
Bassa petita de Can Sabadell (2000-27) DF27 DF2071 16 32 1
Basseta de la Maresma de les Filipines (2000-35’) DF27 DF2170 3 6 1
Canal de Can Sabadell (camp de rugby) (2000-30) DF27 DF2071 11 22 2
Canal que va a les Filipines (2000-38) DF27 DF2070 7 14 1
Canals aïllats de Can Sabadell (2000-28) DF27 DF2071 2 4 1
El Remolar - litoral (2000-57) DF27 DF2270 4 8 1
La Vidala - barca (prop de l’autovia) (2000-32A) DF27 DF2171 1 2 1
La Vidala - barca (prop del Remolar) (2000-32B) DF27 DF2170 1 2 1
La Vidala - litoral (2000-32) DF27 DF2170 4 8 1
Les Filipines DF27 6 10 3
Maresma de Can Fargues (2000-29) DF27 DF2072 1 2 1
Maresma de la Bassa del Pi (2000-35) DF27 DF2171 9 17 1
Maresma de les Filipines (2000-34) DF27 DF2170 11 14 2
Reserva Natural del Remolar-Filipines DF27 DF2170 162 475 7
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Riera de Sant Climent - barca (prop autovia) (2000-
37A)

DF27 DF2171 2 4 1

Riera de Sant Climent - litoral (diverticle) (2000-37’) DF27 DF2170 10 20 1
Riera de Sant Climent - litoral (prop del mar) (2000-
37)

DF27 DF2170 53 97 4

Riera de Sant Climent Nord (2000-58) DF27 DF1972 12 23 1
Viladecans (1) DF27 7 13 2
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11.1. INTRODUCCIÓ

El delta del Llobregat, que amb uns 98 km2 
d’extensió és el segon en importància de Ca-
talunya, és un territori d’un gran interès pels 
seus múltiples valors. Malauradament, al-
guns d’aquests valors són contraposats i fins 
i tot incompatibles, ja que on alguns veuen 
possibilitats de negoci i de creixement eco-
nòmic sense límits, uns altres consideren 
prioritaris els seus valors naturals singulars. 
Com a naturalistes, aquests últims són els 
que ens preocupen, i molt més que en altres 
zones del país, si tenim en compte que està 
envoltat d’una àrea molt humanitzada i que 
inclou infraestructures d’un gran impacte 
ambiental, com són el port i l’aeroport de 
Barcelona, i una xarxa viària i ferroviària 
molt densa. Una prova de la pressió humana 
sobre el Delta és el fet que la seva meitat es-
querra ha estat totalment transformada al 
llarg del segle xx i avui en dia pràcticament 
han desaparegut les zones naturals o agríco-
les que hi havien existit. L’hemidelta dret, en 
canvi, encara inclou espais naturals i agríco-
les remarcables, força ben conservats.

Els seus principals valors naturals són ben 
coneguts i inclouen, entre d’altres, una gran 
diversitat d’hàbitats que determinen un pai-
satge en mosaic molt característic. Aquests 
hàbitats inclouen estanys i maresmes que 
constitueixen una de les tres zones humides 
més importants de Catalunya, però també 
pinedes, sorrals litorals i zones agrícoles, 
igualment interessants. La importància 
d’aquests hàbitats en va justificar les prime-
res mesures de protecció l’any 1987, amb la 
creació de les reserves naturals parcials del 
Remolar-Filipines i la Ricarda - Ca l’Arana. 
Posteriorment, els espais protegits han anat 
creixent en extensió en incorporar-se al PEIN 
l’any 1992, en ser declarats ZEPA l’any 1994 
(posteriorment ampliada el 2006) i en ser in-
closos en l’Inventari de Zones Humides de 
Catalunya el 2001. Actualment, la superfície 
amb algun tipus de protecció és de 923 ha (el 
9,4 % de l’extensió del Delta), a les quals cal 
afegir la immensa plana agrícola inclosa en el 

Parc Agrari del Baix Llobregat, una de les 
més fèrtils al voltant de la Mediterrània, que 
en el context del delta del Llobregat té una 
gran importància perquè separa les zones ur-
banitzades dels espais naturals protegits.

El Delta també constitueix un enclava-
ment importantíssim en les vies migratòries 
de molts ocells i conté una flora i una fauna 
molt interessants. En aquest sentit, quan es 
parla de zones humides, ràpidament vénen al 
cap les aus, a les quals cal agrair moltes de les 
mesures de protecció existents. Cal no obli-
dar, però, la fauna invertebrada, que és igual-
ment interessant. En particular, els lepidòp-
ters són un grup molt divers que comprèn 
molts especialistes dels ambients propis del 
Delta, que en el cas d’algunes espècies man-
tenen poblacions úniques o gairebé úniques 
en l’àmbit de Catalunya.

Els lepidòpters del delta del Llobregat 
han estat objecte de diversos estudis parcials, 
sobretot de tipus faunístic, que s’han incre-
mentat els últims anys. Aquests estudis s’han 
centrat sobretot en els lepidòpters dels aigua-
molls litorals i han servit de base per a la rea-
lització d’aquest treball, que té com a princi-
pal objectiu actualitzar el cens de lepidòpters 
del Delta. A més, s’ha intentat fer una prime-
ra valoració de la importància de la seva fau-
na lepidopterològica i del seu estat de con-
servació.

11.2. ELS ESTUDIS SOBRE 
LEPIDÒPTERS DEL DELTA  
DEL LLOBREGAT

Tot i que no es pot parlar d’una recerca siste-
màtica i mínimament organitzada, sobre els 
lepidòpters del delta del Llobregat fins a da-
tes relativament recents, la seva prospecció 
es va iniciar, com a mínim, a la segona meitat 
del segle xix. Entomòlegs actius a Catalunya 
en aquella època sabien que els ambients del-
taics eren molt interessants per a trobar-ne 
un bon nombre d’espècies, algunes de les 
quals no es podien localitzar enlloc més. En 
els treballs de Miquel Cuní i Martorell (p. ex., 
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Cuní i Martorell, 1874 i 1888) es troben refe-
rències puntuals a diferents localitats del 
Delta que, tant ell com l’entomòleg d’origen 
alemany Jakob Himmighoffen, solien visitar. 
Algunes localitats esmentades són Can Tu-
nis, el Prat de Llobregat i la seva platja o els 
marges i la desembocadura del Llobregat, i 
entre les espècies citades ja apareixen algu-
nes de les més singulars del Delta. Aquests 
primers treballs tenen un interès especial 
perquè donen una perspectiva històrica a 
l’estudi dels lepidòpters del Delta.

A principi del segle xx, la prospecció va 
continuar, d’una manera esporàdica, a càrrec 
dels lepidopteròlegs vinculats al Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona. El material 
que van recollir encara es conserva en les col-
leccions d’aquest centre i, en part, resta pen-
dent de ser estudiat. En aquella època no va 
servir per a la publicació de cap treball desta-
cable sobre els lepidòpters del Delta, i només 
Ignasi de Sagarra va fer-ne citacions disper-
ses en els seus treballs.

En el període posterior a la Guerra Civil 
resulta difícil fer un seguiment de la recerca 
que es podia haver fet. Se sap que alguns en-
tomòlegs van continuar recol·lectant en dife-
rents localitats del delta del Llobregat, però 
només en alguns casos s’han arribat a publi-
car les dades que van aplegar. Un d’ells va ser 
Josep Monés, que, durant la dècada dels cin-
quanta i principi dels seixanta del segle pas-
sat, va formar una col·lecció d’insectes proce-
dents en gran part de localitats del Delta. 
Aquesta col·lecció es conserva en molt mal 
estat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i 
els lepidòpters van poder ser estudiats ínte-
grament fa uns anys (Dantart, 1998). Un altre 
va ser Hilari Flores, que també hi va recollir 
alguns lepidòpters que va donar a conèixer 
ell mateix en una sèrie d’articles que incloïen 
citacions de diferents localitats de Catalunya, 
algunes de les quals del delta del Llobregat 
(Flores, 1979, 1980 i 1981).

Els estudis realment importants sobre les 
papallones nocturnes (macroheteròcers) 
s’inicien als anys vuitanta del segle passat 
amb prospeccions organitzades i sistemàti-

ques que han anat a càrrec de diferents mem-
bres de la Societat Catalana de Lepidoptero-
logia (SCL). Les primeres recerques es van 
iniciar l’any 1981 a la zona de la Ricarda, la 
Magarola i Ca l’Arana. Els resultats es van 
donar a conèixer en diferents notes breus 
publicades al butlletí de la SCL i en els arti-
cles de Guzmán (1994a) i Orozco et al. 
(1996). Aquest últim sintetitzava els coneixe-
ments sobre els heteròcers dels aiguamolls 
del delta del Llobregat en aquella època. A 
partir de l’any 2004, un altre grup de treball, 
constituït en part pels autors d’aquest tre-
ball, va iniciar la prospecció de la reserva del 
Remolar-Filipines i la platja de Viladecans. 
Aquesta recerca es va estendre fins a l’any 
2009 i els resultats es van donar a conèixer en 
diferents articles (Cervelló et al., 2005, 2007 i 
2010). També es poden trobar les dades de 
visites puntuals a aquesta zona als informes 
de les Nits de les Papallones que la SCL orga-
nitza des del 2004 (Dantart i Jubany, 2005, 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013). El ma-
teix equip va continuar treballant el 2010 a la 
zona de Cal Tet - Ca l’Arana i, els anys 2011-
2012, a la zona del Semàfor, a la platja del 
Prat. Puntualment s’han fet visites esporàdi-
ques a la zona dels Reguerons i al Parc Agrari 
del Baix Llobregat.

Un comentari a part el mereixen els mi-
crolepidòpters, que han estat poc estudiats 
fins ara. Les dades disponibles es troben dis-
perses en diferents treballs i notes, i només 
existeixen dos articles dedicats explícitament 
als microlepidòpters dels aiguamolls del delta 
del Llobregat, que són el de Masó et al. (2002) 
i el de Pérez De-Gregorio (2002), aquest úl-
tim fent esment també dels altres grans ai-
guamolls litorals de Catalunya.

Pel que fa a les papallones diürnes (ropa-
lòcers), l’any 1994 es va implementar per pri-
mer cop la metodologia del Butterfly Moni-
toring Scheme (BMS) en dues localitats del 
delta del Llobregat, juntament amb dotze més 
de la resta de Catalunya. Els dos itineraris del 
Delta són el del Remolar, que ha funcionat 
durant set temporades entre 1994-1997 i 
2007-2009 i s’ha redissenyat el 2012, i el de 
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Cal Tet, on s’ha fet seguiment de papallones 
quatre temporades entre 1994-1997 (dades 
del CBMS, 2013). Els resultats obtinguts du-
rant la primera temporada de seguiment els 
va donar a conèixer Lockwood (1996).

11.3. MATERIAL I MÈTODES

Aquest treball és fonamentalment recopila-
tori de la informació disponible sobre els le-
pidòpters del delta del Llobregat, essent 
aquest el seu objectiu bàsic. Les dades utilit-
zades procedeixen, com és habitual, de qua-
tre fonts: a) la bibliografia sobre el tema, de 
la qual s’ha fet un buidat que es considera 
bastant exhaustiu; b) la revisió parcial del 
material procedent del Delta que es conserva 
en la col·lecció del Museu de Ciències Natu-
rals de Barcelona i en altres col·leccions par-
ticulars (sobretot de la família Geometridae); 
c) el material recollit pels autors durant les 
campanyes realitzades entre els anys 2004 i 
2012, i d) les notes de camp fetes en les es-
mentades campanyes.

Les prospeccions s’han fet, bàsicament, 
en la reserva natural del Remolar-Filipines 
(incloent-hi la riera de Sant Climent), en la 
reserva natural de Cal Tet - Ca l’Arana i en 
les platges de Viladecans, el Prat de Llobre-
gat i Ca l’Arana. Les localitats considerades 
en aquest treball es troben recollides a la tau-
la 1, amb indicació de les dades geogràfiques 
bàsiques i del nombre d’espècies censades en 
cadascuna. Algunes d’aquestes localitats es 
poden localitzar en el mapa de la figura 1, i a 
la figura 2 es mostren alguns dels hàbitats 
més interessants del Delta.

Els mostrejos s’han fet mitjançant els pa-
ranys de llum habitualment utilitzats en aquest 
tipus d’estudis: bàsicament, trampes de tipus 
Heath proveïdes d’un fluorescent de llum ac-
tínica de 6 W o un llum de vapor de mercuri 
de 125 W o 250 W alimentat amb un genera-
dor elèctric. Els lepidòpters atrets per la llum 
eren majoritàriament determinats in situ  
i alliberats. En el cas dels microlepidòpters i 
d’algunes espècies de macrolepidòpters con-

flictius s’han recollit mostres que es conser-
ven en les col·leccions dels autors. Posterior-
ment, el material recollit s’ha separat per 
famílies i s’ha identificat, recorrent sovint a 
l’estudi de les estructures genitals.

Amb totes les dades recollides s’ha for-
mat una base de dades sobre els lepidòpters 
del delta del Llobregat, a partir de la qual s’ha 
extret la llista d’espècies de l’annex i s’ha fet 
l’anàlisi posterior.

11.4. LA FAUNA 
LEPIDOPTEROLÒGICA  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

En els apartats següents es fa una anàlisi de 
la fauna de lepidòpters del delta del Llobre-
gat. Cal tenir present, però, que: a) bona 
part del Delta està ocupada per zones urba-
nes i infraestructures que, a priori, no tenen 
un gran interès per a l’estudi dels lepidòp-
ters; b) una altra part molt important de la 
superfície del Delta està destinada a l’agri-
cultura i forma part del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, que només s’ha mostrejat pun-
tualment, i c) espais naturals com les zones 
humides de Filipines Nord, l’estany de la 
Murtra, la bassa del Prat de Llobregat, les 
llacunes de Cal Dimoni, la pineda i la mares-
ma de Can Camins, l’estany de la Roberta i 
les jonqueres de rerepineda de Gavà encara 
no han estat estudiats des del punt de vista 
lepidopterològic.

Per tot això, malgrat que la recopilació 
d’informació bibliogràfica s’ha fet extensiva 
a la totalitat de l’àmbit geogràfic proposat 
per aquest estudi, objectivament les conclu-
sions a les quals s’arriba fan referència sobre-
tot a les zones protegides que han estat estu-
diades amb més deteniment.

11.4.1. Composició de la fauna  
de lepidòpters del Delta

El catàleg aplegat comprèn 466 espècies de 
lepidòpters que s’agrupen en 35 famílies, tal 
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Taula 1. Localitats del delta del Llobregat considerades en aquest estudi. Algunes són citades en la biblio-
grafia sobre els lepidòpters del Delta i unes altres han estat mostrejades en les campanyes realitzades pels au-
tors entre els anys 2004 i 2012. Estan agrupades per zones i per a cadascuna s’indiquen les dades geogràfiques 
bàsiques (comarca, quadrat UTM d’1 × 1 km o de 10 × 10 km i altitud) i el nombre d’espècies que hi han estat 
trobades. El número que les precedeix serveix per a identificar-les a l’annex.

Zona/Localitat Comarca UTM Altitud (m) Espècies
DELTA (general)
1 Castelldefels Baix Llobregat 31TDF17 1-10 7
2 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat 31TDF27 24 2
3 Delta del Llobregat Baix Llobregat 31TDF27 1-10 111
4 Curs baix del riu Llobregat Baix Llobregat 31TDF27 1-10 14
5 El Prat de Llobregat Baix Llobregat 31TDF27 5-7 132
6 El Prat de Llobregat (camp d’aviació) Baix Llobregat 31TDF27 5-7 9
7 Barcelona (Zona Franca) Barcelonès 31TDF27 2-6 3
8 La Farola de Llobregat Barcelonès 31TDF27 1 1
REGUERONS
9 Els Reguerons Baix Llobregat 31TDF1971 1-2 10
REMOLAR-FILIPINES
10 Recorregut del CBMS del Remolar Baix Llobregat 31TDF26 - 27 1-2 37
11 Riera de Sant Climent (zona dels eucaliptus) Baix Llobregat 31TDF2171 1-3 6
12 Riera de Sant Climent (Remolar-Filipines) Baix Llobregat 31TDF2170 1-2 135
13 Reserva Natural del Remolar-Filipines (general) Baix Llobregat 31TDF27 1-2 217
14 Maresma de les Filipines (Remolar-Filipines) Baix Llobregat 31TDF2170 1-2 41
RICARDA-MAGAROLA
15 La Ricarda (general) Baix Llobregat 31TDF27 1-2 76
16 La Ricarda (zona dolça) Baix Llobregat 31TDF2572 1-2 31
17 La Ricarda (zona dolça) Baix Llobregat 31TDF2571 1-2 21
18 La Ricarda (zona salobre) Baix Llobregat 31TDF2671 1-2 24
19 Estany de la Magarola Baix Llobregat 31TDF2671 1-2 8
CAL TET - CA L’ARANA
20 Recorregut del CBMS de Cal Tet Baix Llobregat 31TDF27 1-2 26
21 Estany de Cal Tet (canyissar) Baix Llobregat 31TDF2673 1-2 155
22 Estany de Cal Tet (jonquera) Baix Llobregat 31TDF2673 1-2 79
23 Estany de Ca l’Arana Baix Llobregat 31TDF2772 1-3 37
PLATGES
24 Platja de Ca l’Arana Baix Llobregat 31TDF2772 0-1 42
25 Caserna (platja del Prat) Baix Llobregat 31TDF2672 0-1 58
26 El Semàfor (platja del Prat) Baix Llobregat 31TDF2672 0-1 147
27 Platja del Prat de Llobregat Baix Llobregat 31TDF2571 0-1 1
28 Platja de Viladecans (Remolar-Filipines) Baix Llobregat 31TDF2170 0-1 76
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com es resumeix a la taula 2. És important 
aclarir que, d’aquestes espècies, 413 (un 
88,6 %) han estat detectades dintre de les 
zones protegides del Delta (bàsicament en 
les reserves del Remolar-Filipines, la Ricar-
da-Magarola i Ca l’Arana - Cal Tet, i les 
platges protegides). Les 53 espècies restants 
(11,4 %) encara no han estat detectades din-
tre de les reserves, però és molt probable 
que moltes s’hi puguin trobar. Com s’ha dit 
abans, tot i que bona part de la superfície 
del Delta correspon a zones urbanitzades, a 
infraestructures o a zones agrícoles, encara 
queden alguns ambients deltaics inexplo-
rats que poden aportar noves espècies. La 
llista dels lepidòpters que formen part de la 
fauna del Delta es dóna a l’annex, amb in-
formació sobre la seva corologia, quan és 
coneguda; les localitats on han estat detec-
tats, ordenades per sectors, i la fenologia, 

obtinguda a partir de la base de dades aple-
gada per fer aquest estudi o bé de la biblio-
grafia a l’abast.

Per raons pràctiques, els lepidòpters es di-
videixen en dos grans grups sense valor siste-
màtic: els macrolepidòpters i els microlepi-
dòpters. Els primers han estat força estudiats 
a Catalunya, ja que no ofereixen grans pro-
blemes de determinació i són relativament 
fàcils de treballar. Per aquest motiu solen ser 
majoria en els inventaris faunístics. El cas del 
delta del Llobregat no és diferent i en el cens 
realitzat es troben representats per 19 famí-
lies i 312 espècies (un 67,0 % del total). Les 
famílies de macrolepidòpters considerades en 
aquest treball són els còssids, sèsids, zigènids, 
geomètrids, drepànids, tiatírids, hespèrids, 
papiliònids, pièrids, licènids, nimfàlids, lasio-
càmpids, satúrnids, esfíngids, notodòntids, 
nòlids, erèbids, eutèlids i noctuids. Els micro-

Figura 1. Situació de les localitats visitades en els mostrejos realitzats entre el 2004 i el 2012 que se citen al 
treball. El número que acompanya cada localitat permet localitzar-la a la taula 1. No apareixen les localitats 
10, 13, 15 i 20, que abasten una zona molt extensa. Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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lepidòpters, en canvi, són un grup més com-
plex i difícil d’estudiar. Tot i això, en les dar-
reres dècades ha crescut molt l’interès per 
aquestes famílies i n’és una prova la quantitat 
d’espècies que s’inclouen en el catàleg. En to-
tal són 16 les famílies representades i 154 les 

espècies censades (33,0 % del total). Les famí-
lies de microlepidòpters són els tineids, plutè-
l·lids, bedèl·lids, coleofòrids, cosmopterígids, 
depressàrids, ètmids, gelèquids, lecitocèrids, 
ecofòrids, esctrídids, autostíquids, tortrícids, 
pterofòrids, piràlids i cràmbids. Aquest in-

Estanys i maresmes (estany de Cal Tet) Pinedes litorals (pineda de Ca l’Arana)

Tamarigars (marge dret del Llobregat) Jonqueres (Cal Tet)

Platges i sorrals litorals (platja de Ca l’Arana) Zones agrícoles (carxofar de Cal Nani, el Prat de 
Llobregat)

Figura 2. Alguns dels hàbitats més interessants del delta del Llobregat que han estat mostrejats entre el 
2004 i el 2012. Fotografies: J. Dantart.
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ventari no es pot considerar complet, espe-
cialment en el cas dels microlepidòpters, que 
s’han de veure incrementats a mesura que s’in-
tensifiqui la prospecció.

Pel que fa a riquesa específica, entre els 
macrolepidòpters nocturns (macroheterò-
cers), les dues famílies més diverses a Catalu-
nya (i en general al món) són els noctuids i 
els geomètrids. En el cas del delta del Llobre-
gat s’han censat 116 noctuids (24,9 % de les 
espècies, 22,5 % de les de Catalunya) i 56 
geomètrids (12,0 % i 11,2 %, respectivament). 
Una particularitat destacable de la fauna es-
tudiada és l’escassa representació d’aquests 
últims, ja que, al nostre país, la proporció en-
tre les dues famílies sol ser d’aproximada-
ment un noctuid per cada geomètrid i aquí 
és de gairebé 2:1. Aquest fet posa de manifest 
que entre els geomètrids hi ha escassos espe-
cialistes dels ambients deltaics, mentre que 
entre els noctuids són moltes les espècies ca-
racterístiques d’aquests tipus d’ambients. Al-
tres famílies de macroheteròcers especial-
ment representades són els erèbids (49 
espècies, 10,5 % del total), els nòlids i els esfín-
gids, amb el mateix nombre de representants 
(10, 2,1 %) i els notodòntids (8, 1,7 %), que 
tenen algunes espècies força interessants.

Els macrolepidòpters diürns (ropalòcers) 
no estan gaire representats en els ambients 
del Delta, pel que fa al nombre d’espècies. A 
hores d’ara se n’han detectat 44 (9,4 % del to-
tal), que representen una petita proporció de 
les de Catalunya (un 22,0 % aproximada-
ment). Les famílies de ropalòcers detectades 
són els hespèrids, els papiliònids, els pièrids, 
els licènids i els nimfàlids (incloent-hi els da-
nains i els satirins).

En termes de dominància, la fauna de 
macroheteròcers del Delta està caracteritzada 
per una predominança dels noctuids. Més del 
70 % dels exemplars estudiats en la mostra 
corresponen a aquesta família. Els segueixen, 
molt de lluny, els geomètrids (11 %) i els àrc-
tids (6 %). Els geomètrids no solament estan 
poc diversificats, sinó que, a més, les densi-
tats poblacionals de la majoria d’espècies del 
Delta són baixes. És probable que això sigui 

degut al fet que les condicions climatològi-
ques dominants en aquest tipus d’ambients 
costaners no són favorables per a aquesta fa-
mília de lepidòpters. En el cas de les papallo-
nes diürnes, les famílies dominants són els 
pièrids, que ronden el 50 % dels exemplars, i 
els satírids, que s’apropen al 30 %.

Pel que fa als microlepidòpters, desta-
quen els tortrícids (45 espècies, 9,7 % del to-
tal), els cràmbids (41, 8,8 %) i els piràlids (26, 
5,6 %). Tot i això, es tracta de famílies molt 
diverses que hi han estat particularment es-
tudiades. L’escàs nombre d’espècies de la res-
ta de famílies de microlepidòpters només de-
nota falta d’estudi. Quant a grups dominants, 
els cràmbids són els primers, seguits dels tor-
trícids. De tota manera, són dades qualitati-
ves, ja que la metodologia emprada no per-
met una anàlisi més fina.

11.4.2. Elements corològics  
entre els lepidòpters del Delta

Com en la resta de grups d’éssers vius, els le-
pidòpters es poden aplegar en grups corolò-
gics que comparteixen patrons de distribució 
semblants. A Catalunya es poden reunir en 
dos grans grups: el d’afinitat centreeuropea o 
eurasiàtica i el d’afinitat mediterrània. El pri-
mer inclou, en el cas del delta del Llobregat, 
les espècies holàrtiques, paleàrtiques, eura-
siàtiques i europees, que presenten distribu-
cions, més o menys àmplies, a través d’Euro-
pa, Àsia i, fins i tot, l’Amèrica del Nord. Són 
espècies que tenen preferència pels ambients 
centreeuropeus, d’aquí el seu nom. El segon 
grup inclou les espècies mediterraneoasiàti-
ques, atlantomediterrànies, subtropicals, 
subcosmopolites i cosmopolites, amb disper-
sions variables al voltant de la Mediterrània 
o inclús més enllà, cap al centre d’Àsia i/o els 
tròpics. En aquest treball, l’anàlisi corològica 
s’ha restringit als macrolepidòpters (312 es-
pècies), ja que la informació disponible sobre 
moltes famílies de microlepidòpters és molt 
poc precisa. Els resultats d’aquesta anàlisi es 
troben resumits a la taula 3.
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Taula 2. Famílies de lepidòpters presents al delta del Llobregat. Per a cadascuna s’indiquen les espècies 
registrades i el percentatge respecte al total. També es dóna, quan la dada és coneguda, el nombre d’espècies de 
cada família presents a Catalunya (dades pròpies o obtingudes de fonts diverses) i el percentatge de les que 
s’han trobat al Delta. Segons els criteris sistemàtics vigents, els Danainae i els Satyrinae són comptats entre els 
Nymphalidae, i els Lymantriidae i els Arctiidae formant part dels Erebidae. Els Nolidae, Erebidae (descomp-
tant els Lymantriidae i els Arctiidae), Eutheliidae i Noctuidae, constituirien el que fins fa poc es consideraven 
Noctuidae sensu lato.

Família Delta % Delta Catalunya % Catalunya
Tineidae 8 1,7 41 19,5
Plutelidae 1 0,2 5 20,0
Bedelliidae 1 0,2 — —
Coleophoridae 4 0,9 — —
Cosmopterigidae 2 0,4 — —
Depressariidae 3 0,6 — —
Ethmiidae 1 0,2 9 11,1
Gelechiidae 10 2,1 168 6,0
Lecithoceridae 1 0,2 6 16,7
Oecophoridae 1 0,2 24 4,2
Scythridae 1 0,2 26 3,8
Autostichidae 1 0,2 14 7,1
Cossidae 2 0,4 7 28,6
Tortricidae 45 9,7 337 13,4
Sesiidae 3 0,6 32 9,4
Zygaenidae 1 0,2 32 3,1
Pterophoridae 8 1,7 57 14,0
Pyralidae 26 5,6 171 15,2
Crambidae 41 8,8 186 22,0
Geometridae 56 12,0 500 11,2
Drepanidae 2 0,4 9 22,2
Thyatiridae 2 0,4 8 25,0
Hesperiidae 7 1,5 25 28,0
Papilionidae 2 0,4 6 33,3
Pieridae 9 1,9 24 37,5
Lycaenidae 10 2,1 58 17,2
Nymphalidae 16 3,4 87 18,4
Lasiocampidae 6 1,3 24 25,0
Saturniidae 2 0,4 5 40,0
Sphingidae 10 2,1 19 52,6
Notodontidae 8 1,7 35 22,9
Nolidae 10 2,1 22 45,5
Erebidae 49 10,5 157 31,2
Euteliidae 1 0,2 1 100,0
Noctuidae 116 24,9 516 22,5
Total 466 100,0
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Per la situació del Delta, és previsible que 
hi domini el contingent d’espècies mediterrà-
nies, que són 173 (55,6 % del total). La resta, 
139 espècies (44,7 %), formen el grup eurasià-
tic. Aquestes últimes es troben molt més re-
presentades al nord del país i van perdent im-
portància cap al sud i cap al litoral, on són 
progressivament reemplaçades per les espè-
cies del grup mediterrani. Entre les espècies 
d’aquest grup és molt remarcable la nombrosa 
representació d’espècies subtropicals, que són 
un 10 % del total (31 espècies). La presència 
d’alguna d’aquestes espècies al delta del Llo-
bregat només ha estat detectada darrerament i 
és molt probable que sigui resultat de colonit-
zacions relativament recents o de simples ar-
ribades d’exemplars esporàdics. Exemples de 
possibles colonitzacions que han tingut un 
èxit recent poden ser els casos de Mythimna 
umbrigera (figura 3) o Leucania joannisi (fi-
gura 3), totes dues molt abundants al Delta. 
Exemples d’arribades d’exemplars aïllats 
serien Garella nilotica (Dantart et al., 2005) o 
Cornifrons ulceratalis (Dantart et al., 2009).

11.4.3. Característiques 
ecològiques dels lepidòpters  
del Delta

La metodologia emprada en aquest estudi no 
permet una anàlisi quantitativa de les pre-
ferències ecològiques dels lepidòpters del 
delta del Llobregat. Tot i això, diversos estu-
dis de caire ecològic o faunístic sobre la fau-
na de macrolepidòpters dels aiguamolls de 
l’Empordà (Masó i Vallhonrat, 1989; Mira-
lles i Stefanescu, 1994; Pérez De-Gregorio, 
1990; Stefanescu, 1990; Stefanescu i Miralles, 
1989b, 1993 i 1994) i del delta de l’Ebre (Oroz-
co i Orozco, 1986; Orozco et al., 2009; Pérez 
De-Gregorio i Orozco, 2010) mostren certes 
estratègies ecològiques que són perfectament 
extrapolables al cas de la fauna lepidoptero-
lògica del delta del Llobregat.

A grans trets, es poden distingir dos grups 
d’espècies segons les seves afinitats ecològi-
ques, que en gran part vénen definides per 
les seves plantes nutrícies. El primer grup es-
taria format pels tàxons estretament lligats 
als ambients i a la vegetació típica del Delta. 
El segon el formarien les espècies generalis-
tes, sovint oportunistes i amb una gran capa-
citat dispersiva, que aprofiten la vegetació 
ruderal i arvense que ha colonitzat els espais 
naturals del Delta com a resultat d’un procés 
de degradació dels hàbitats.

Els lepidòpters que formen el primer grup 
solen estar altament especialitzats, fins al punt 
que alguns no es poden trobar fora d’aquest 
tipus d’ambients. Dintre d’aquest grup es po-
den distingir diferents comunitats en funció 
del tipus de vegetació que utilitzen les seves 
larves.

En primer lloc, cal destacar, per la seva 
importància, les espècies palustres que utilit-
zen la vegetació helofítica, bàsicament el 
canyís (Phragmites australis), la boga (Typha 
angustifolia i Typha latifolia) i altres espècies 
de plantes pròpies dels canyissars i bogars 
que ocupen bona part de les zones humides 
del Delta. Aquest conjunt d’espècies és molt 
nombrós i se’n poden citar, com a exemples, 
els tortrícids del gènere Bactra; molts cràm-

Taula 3. Anàlisi corològica de la fauna de macro-
lepidòpters del delta del Llobregat. Per a cada cate-
goria corològica s’indica el nombre d’espècies i el 
percentatge del total.

Element corològic Nombre 
d’espècies %

Holàrtic (HOL) 14 4,5
Paleàrtic (PAL) 21 6,8
Eurasiàtic (EAS) 96 30,9
Europeu (EUR) 8 2,6
Total grup eurasiàtic 139 44,7
Mediterraneoasiàtic (MAS) 88 28,3
Atlantomediterrani (ATM) 42 13,5
Subtropical (STR) 31 10,0
Subcosmopolita (SCO) 5 1,6
Cosmopolita (COS) 7 2,3
Total grup mediterrani 173 55,6
Total espècies 312 100
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bids, com ara Chilo phragmitella, Calamotro-
pha paludella, Schoenobius gigantella, etc.; 
els erèbids Laelia coenosa (figura 3), Pelosia 
obtusa, Pelosia plumosa, Eilema rungsi o Ma-
crochilo cribrumalis, i, sobretot, molts noc-
tuids com ara Chilodes maritima, Rhizedra 
lutosa, Nonagria typhae, Lenisa geminipunc-
ta, Globia sparganii, i moltes espècies dels 
gèneres Mythimna i Leucania (figura 3).

Un altre grup d’especialistes el formen les 
espècies pròpies de comunitats ripícoles que 
en l’àmbit del delta del Llobregat són escas-
ses. Són espècies lligades a arbres com els po-
llancres (Populus nigra), els àlbers (Populus 
alba) o els salzes (Salix sp.) i altres espècies 
higròfiles. Alguns exemples poden ser els 
geomètrids Stegania trimaculata i Ennomos 
alniaria, l’esfíngid Smerinthus ocellata, molts 
notodòntids, els nòlids Earias clorana i Earias 
vernana i noctuids com Raphia hybris, diver-
ses espècies del gènere Acronicta o Mythim-
na riparia.

Els lepidòpters halòfils són els que estan 
lligats a comunitats vegetals que creixen en 
sòls progressivament salinitzats. El tipus de 
vegetació que ocupa aquests ambients està 
força diversificat al delta del Llobregat, i com 
a conseqüència, també estan diversificades 
les comunitats de lepidòpters halòfils. Un 
grup el formen les espècies pròpies de comu-
nitats halòfiles de marjal, que utilitzen plan-
tes nutrícies dels gèneres Limonium, Atri-
plex, Salicornia, Juncus, etc. Són exemples 
d’aquestes comunitats alguns pterofòrids del 
gènere Agdistis, cràmbids del gènere Euchro-
mius, el geomètrid Scopula emutaria i noc-
tuids com Simyra albovenosa (figura 3), 
Anarta sodae o Lacanobia blenna. Un altre 
grup de lepidòpters halòfils molt interessant 
està format per espècies psammòfiles que 
viuen en les comunitats arenícoles dels sor-
rals litorals. En són bons exemples el cràm-
bid Arnia nervosalis i els noctuids Brithys 
crini, Agrotis vestigialis (figura 3) i Agrotis 
spinifera. Finalment, entre les plantes halòfi-
les destaca el tamariu (Tamarix sp.), que té 
una fauna de lepidòpters associada força in-
teressant. Es poden esmentar el pterofòrid 

Agdistis tamaricis, el piràlid Merulempista 
turturella, els geomètrids Godonella aestima-
ria i Eupithecia ultimaria i l’erèbid Clytie 
illunaris, entre d’altres.

També les pinedes litorals, un dels hàbitats 
emblemàtics del Delta, mantenen espècies 
com alguns tortrícids, el piràlid Dioryctria 
mendacella, el lasiocàmpid Dendrolimus pini i 
l’esfíngid Hyloicus maurorum, entre d’altres.

El segon grup de lepidòpters el formarien 
les espècies generalistes, que no es poden 
considerar exclusives dels ambient propis del 
Delta. Entre aquestes espècies, sovint és difí-
cil saber quins exemplars són visitants oca-
sionals i quins són autòctons i han completat 
el seu cicle biològic in situ. Es poden distin-
gir, per exemple, els lepidòpters polífags, que 
exploten multitud de recursos tròfics i que, 
per tant, es troben a tot arreu, els que explo-
ten la vegetació ruderal o arvense que ha es-
tat introduïda en els espais naturals del Delta 
com a conseqüència de l’acció pertorbadora 
de l’home, els divagants que solen estar re-
presentats per individus aïllats que hi arriben 
de tant en tant; els que arriben de les zones 
agrícoles properes (sovint plagues de con-
reus) i, finalment, els lepidòpters migradors 
que normalment es detecten en un gran 
nombre quan la configuració sinòptica de les 
masses d’aire n’afavoreix l’arribada (p. ex., 
entrades d’aire calent del nord d’Àfrica). A 
aquest grup de lepidòpters pertanyen un bon 
nombre d’espècies nocturnes i la majoria de 
les papallones diürnes.

11.4.4. Zones d’especial interès per 
als lepidòpters

Ja s’ha dit abans que no tots els espais natu-
rals del delta del Llobregat han estat prospec-
tats per a estudiar-ne els lepidòpters. Tot i 
això, les zones que han estat mostrejades as-
síduament són les que estan més ben conser-
vades i les que, en principi, tenen més interès 
per als lepidòpters. A la taula 4 s’indiquen 
aquestes zones i el nombre total d’espècies 
censades en cada una. Cal tenir en compte 
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a) Chlorissa viridata (L.) (Geometridae) b) Eucrostes indigenata (Vill.) (Geometridae)

c) Laelia coenosa (Hb.), mascle (Erebidae) d) Laelia coenosa (Hb.), femella (Erebidae)

e) Simyra albovenosa (Gze) (Noctuidae) f) Helotropha leucostigma (Hb.) (Noctuidae)

g) Mythimna umbrigera (Saalmüll.) (Noctuidae) h) Leucania joannisi Brsn i Rgs (Noctuidae)

i) Agrotis vestigialis (Hfn.) (Noctuidae) j) Hyles livornica (Esp.) (Sphingidae)

Figura 3. Algunes espècies de lepidòpters remarcables del delta del Llobregat. Fotografies: J. Dantart.
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que no totes han estat visitades el mateix 
nombre de vegades. Al mapa de la figura 4 
s’indica el nombre d’espècies per quadrat 
UTM d’un quilòmetre de costat, per posar de 
manifest zones del Delta amb una elevada ri-
quesa específica.

11.4.5. Canvis en la fauna  
de lepidòpters del Delta

Com que no ha existit un seguiment dels 
lepidòpters del delta del Llobregat a gaire 
llarg termini, és difícil preveure si s’han pro-
duït canvis significatius en la seva fauna. Tot 
i això, la disponibilitat de dades històriques, 
encara que siguin de qualitat variable, per-
met sospitar possibles extincions d’espècies 
que caldria comprovar.

Entre les papallones diürnes, els licènids 
Tomares ballus i Everes argiades i els nimfà-
lids Apatura ilia, Hipparchia statilinus i 
Hypparchia hermione és probable que s’ha-
gin extingit al Delta. Si més no, caldria con-
firmar-ne la pervivència. De la mateixa ma-
nera, espècies nocturnes com el còssid Cossus 
cossus, el satúrnid Saturnia pyri, el lasiocàm-
pid Poecilocampa populi, els notodòntids 
Clostera curtula, Furcula bifida, Pheosia tre-
mula i Pterostoma palpina, o el noctuid Ra-
phia hybris, s’hauria de comprovar si encara 
hi mantenen poblacions estables.

En canvi, és un bon indicador de l’estat de 
conservació d’alguns espais naturals del Delta 

Taula 4. Espais naturals del Delta que han estat 
especialment prospectats. S’indiquen el nombre 
d’espècies censades i el nombre de mostrejos noc-
turns realitzats.

Espai natural Nombre 
d’espècies

Nombre de 
mostrejos 
nocturns

Els Reguerons  10   2
El Remolar - Filipines1 301 123
La Ricarda - la Magarola 203  23
Ca l’Arana - Cal Tet 226  11
Platja de Viladecans  72  12
Platja del Prat2 132  13
Platja de Ca l’Arana  42   6

1. Inclosa la riera de Sant Climent.
2. Zona entre el Semàfor i la Caserna.

Figura 4. Nombre d’espècies de lepidòpters per quadrat UTM d’un quilòmetre de costat. L’escala de color 
és proporcional al nombre d’espècies. Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya.
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el fet que dues de les papallones més interes-
sants que s’hi poden trobar, l’erèbid Laelia 
coenosa i el noctuid Deltote bankiana, encara 
hi són presents prop d’un segle i mig després 
que les descobrís Miquel Cuní i Martorell.

Al mateix temps se sap de colonitzacions 
recents del delta del Llobregat per part de le-
pidòpters. Entre les papallones diürnes seria 
el cas del licènid Cacyreus marshalli, detectat 
per primer cop l’any 1993 (Ribas, 1996), i del 
nimfàlid Danaus chrysippus, que es va obser-
var per primer cop l’any 1983 (Masó i Pérez 
De-Gregorio, 1984), tot i que encara no es 
pot assegurar que hi mantingui poblacions 
estables. Entre les nocturnes també hi ha 
exemples coneguts, com els de Mythimna 
umbrigera (figura 3) i Leucania joannisi (fi-
gura 3), que es van començar a detectar a 
principi dels anys vuitanta del segle passat. 
L’escalfament global del planeta pot afavorir 
l’arribada de noves espècies.

11.4.6. Catàleg d’espècies

L’objectiu principal d’aquest treball era compi-
lar una llista completa dels lepidòpters que han 
estat censats al delta del Llobregat, que és la 
que es presenta a l’annex. Aquest catàleg es va 
tancar el desembre de 2013 i es pot conside-
rar molt complet fins a aquella data. Com és 
lògic, a mesura que passi el temps i s’incre-
menti la recerca, caldrà afegir-hi noves espè-
cies o, potser, eliminar-ne alguna si es com-
prova que s’ha extingit.

La llista es presenta ordenada per famílies 
i espècies, segons les propostes sistemàtica i 
nomenclatorial més recents. En aquests as-
pectes s’ha seguit, generalment, la pàgina 
d’Internet de Fauna Europaea (Jong, 2013). 
Tot i això, l’actualització en termes de siste-
màtica i nomenclatura es pot considerar 
molt completa per a les famílies de macrole-
pidòpters i no tant per als microlepidòpters.

Com s’ha dit anteriorment, el catàleg s’ha 
completat a partir de dades bibliogràfiques, 
de col·leccions i obtingudes sobre el terreny 
pels autors. Aquestes últimes són, amb dife-

rència, les més importants. En algunes famí-
lies, però, el component bibliogràfic és espe-
cialment significatiu, per exemple en el cas 
dels gelèquids (Requena, 2009) i els tortrícids 
(Ylla et al., 2011).

En comptes de donar una simple llista de 
tàxons, s’ha considerat més interessant apor-
tar informació suplementària. Així, per a 
cada espècie, s’indica:

— La corologia, assignant cada espècie a 
alguna de les categories corològiques consi-
derades a l’apartat 11.4.2. Cal advertir que la 
distribució de la major part de macrolepi-
dòpters és ben coneguda, però que en el cas 
dels microlepidòpters sol ser bastant impre-
cisa i cal utilitzar aquesta informació amb les 
reserves degudes.

— La distribució al Delta, citant totes les 
localitats on es té constància que l’espècie ha 
estat censada. Les localitats han estat nume-
rades i agrupades per zones, tal com s’indica 
a la taula 1. A l’annex, per a cada espècie s’in-
diquen les zones i tot seguit es numeren les 
localitats.

— La fenologia, generalment inferida a 
partir de la informació recollida en la base de 
dades sobre lepidòpters del Delta. En algunes 
espècies de microlepidòpters de les quals no-
més es disposa de dades bibliogràfiques, la 
fenologia s’ha obtingut de la bibliografia i 
s’indica expressament (Bib.).

— Les preferències ecològiques, només 
en el cas d’espècies que es consideren parti-
cularment ben adaptades als ambients del-
taics. Les categories considerades són les que 
s’han comentat a l’apartat 11.4.3, que, bàsica-
ment, són: espècies palustres, halòfiles, psam-
mòfiles, higròfiles o ripàries.

— Les observacions sobre determinades 
espècies per a les quals escau algun comenta-
ri particular.
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mia, haver autoritzat la recerca dintre dels 
espais protegits del delta del Llobregat i ha-
ver facilitat informació útil. També al servei 
de guardes de les reserves naturals, que van 
facilitar l’entrada als espais naturals tancats i 
van fer de guies i companys moltes nits de 
prospeccions. Finalment, els companys Josep 
Bellavista i Emili Requena van aportar infor-
mació rellevant sobre alguns tàxons i la seva 
posició sistemàtica. A tots ells, el nostre 
agraïment sincer.

ADDENDA

En el temps passat des que aquest treball fou 
acabat, s’han publicat algunes espècies noves 
per al delta del Llobregat que incrementen el 
catàleg fins a 483 espècies. Volem deixar 
constància d’aquestes citacions, que es po-
den consultar a Fernández et al. (2014) i a 
Pérez De-Gregorio et al. (2015).

F. Geometridae
Idaea incalcarata (Chrétien, 1913)
Idaea infirmaria (Rambur, 1833)
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Thera cupressata (Geyer, 1831)
Nebula ibericata (Staudinger, 1871)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
Eupithecia rosmarinata Dardoin et 
Millière, 1865

F. Erebidae
Parascotia nisseni Turati, 1905
Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914)
Eublemma cochylioides (Guenée, 1852)

F. Noctuidae
Amphipyra effusa (Boisduval, 1828)
Caradrina germainii (Duponchel, 1835)
Dryobota labecula (Esper, 1788)
Hecatera dysodea (Denis et 
Schiffermüller, 1775)
Mythimna languida (Walker, 1858)
Euxoa conspicua (Hübner, 1827)
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ANNEX

Catàleg faunístic dels lepidòpters del delta 
del Llobregat

Les espècies es presenten en ordre siste-
màtic, ordenades per famílies. De cadascuna 
es dóna el nom científic, el nom comú (en el 
cas de les papallones diürnes), la corologia i la 
distribució dintre del Delta, amb la relació de 
localitats on ha estat trobada agrupades per 
zones (vegeu la taula 1). També s’indiquen les 
espècies que presenten algun tipus d’especia-
lització ecològica en els ambients deltaics o es 
fan altres tipus d’observacions pertinents.

Les categories corològiques considerades 
són les següents: HOL, holàrtica; PAL, pa-
leàrtica; EAS, eurasiàtica; EUR, europea; 
MAS, mediterraneoasiàtica; ATM, atlanto-
mediterrània; STR, subtropical; SCO, sub-
cosmopolita; COS, cosmopolita.

F. Tineidae
Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 14; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: IV, VI, VIII-IX.

Reisserita haasi (Rebel, 1901)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 26 -  
Fenologia: VI-VIII.

Morophaga morella (Duponchel, 1838)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 14 - Fenologia: VI.

Fermocelina liguriella (Millière, 1879)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 24, 25, 26 - Fenologia: VI-
VII.

Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)
Corologia: HOL - Localitats. Ricarda-
Magarola: 17 - Fenologia: V.

Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892)
Corologia: PAL - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - Fenologia: 
IX-X.

delta-llobregat.indb   354 12/12/2018   16:51:07



ELS LEPIDÒPTERS DEL DELTA DEL LLOBREGAT (LEPIDOPTERA) 355

Tinea murariella Staudinger, 1859
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: V.

Monopis imella (Hübner, 1813)
Corologia: PAL - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: IV, VIII, X.

F. Plutelidae
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Corologia: COS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 26 -  
Fenologia: IV-VII, IX.

F. Bedelliidae
Bedelia somnulentella (Zeller, 1847)

Corologia: SCO - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: VI.

F. Coleophoridae
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 
1832)

Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII.

Coleophora glaucicolella Wood, 1892
Corologia: EUR (HOL?) - Localitats. 
Cal Tet - Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX -  
Ecologia: jonqueres (Juncus).

Coleophora alticolella Zeller, 1849
Corologia: EUR (HOL?) - Localitats. 
Ricarda-Magarola: 15 - Fenologia 
(Bib.): VI-VII - Ecologia: jonqueres 
(Juncus).

Coleophora salicorniae Heinemann et 
Wocke, 1876

Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX - 
Ecologia: halòfila (Salicornia).

F. Cosmopterigidae
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: V.

Anatrachyntis simplex (Walsingham, 
1891)

Corologia: STR - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX.

F. Depressariidae
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Agonopterix subpropinquella (Stainton, 
1849)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26, 28 - Fenologia: V-VI.

Agonopterix purpurea (Haworth,  
1811)

Corologia: EUR - Localitats. Platges: 26 -  
Fenologia: VI.

F. Ethmiidae
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)

Corologia: EAS (HOL?) - Localitats. 
Remolar-Filipines: 14; Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VI, VIII.

F. Gelechiidae
Apodia bifractella (Duponchel, 1843)

Corologia: EUR - Localitats. Delta: 5; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22 - 
Fenologia: VIII-IX.

Ornativalva pseudotamaricella Sattler, 
1967

Corologia: ATM - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII - 
Ecologia: halòfila (Tamarix).

Bryotropha figulella (Staudinger, 1859)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: V.

Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
Corologia: EAS - Localitats. Platges: 28 -  
Fenologia: X.

Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII - 
Ecologia: halòfila (Athrocnemum 
fruticosum).

Scrobipalpa suaedicola (Mabille, 1906)
Corologia: ATM - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22 - Fenologia: VI, IX - 
Ecologia: halòfila (Suaeda).

Stomopteryx basalis Staudinger, 1876
Corologia: ATM - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: VI.
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Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IX.

Dichomeris acuminatus (Staudinger, 
1876)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Ricarda-Magarola: 15 - Fenologia: 
VIII-IX.

Helcystogramma triannulella (Herrich-
Schäffer, 1854)

Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22 - Fenologia: VI, IX.

F. Lecithoceridae
Eurodachtha canigella (Caradja, 1920)

Corologia: ATM - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22; Platges: 24 - Fenologia: 
VI, IX.

F. Oecophoridae
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)

Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 22 - 
Fenologia: V-VI.

F. Scythridae
Enolmis acanthella (Godart, 1824)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 22; Platges: 25 - 
Fenologia: V-VI.

F. Autostichidae
Symmoca signatella Herrich-Schäffer, 
1854

Corologia: EUR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Platges: 26 - Fenologia: 
VI.

F. Cossidae
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VI-VII.

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)
Corologia: HOL - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
V-VII.

F. Tortricidae
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15, 18 -  
Fenologia: V - Ecologia: halòfila 
(Limonium).

Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: VI, IX.

Agapeta angelana (Kennel, 1919)
Corologia: ATM - Localitats. Platges: 
24 - Fenologia: VI.

Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 1 - 
Fenologia (Bib.): III-V, VII-VIII.

Aethes bilbaensis (Rössler, 1877)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 24 - 
Fenologia: VI.

Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22; Platges: 24 - Fenologia: V-VI, 
VIII-IX.

Cochylis molliculana Zeller, 1847
Corologia: EUR meridional - 
Localitats. Remolar-Filipines: 12; 
Ricarda-Magarola: 15; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22. Fenologia: V-VI. - 
Ecologia: halòfila. - Observació: a 
Dantart i Jubany (2012) se cita Cochylis 
salebrana (Mann, 1862) del delta del 
Llobregat. Es tracta d’un error de 
determinació que s’esmena aquí (E. 
Requena, com. pers.).

Acleris variegana (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: PAL - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 17;  
Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - Fenologia: 
V-VI.

Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15, 17 - Fenologia: V.

Pandemis heparana (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: V, VIII.
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Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 
1799)

Corologia: SCO - Localitats. Remolar-
Filipines: 14; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: IV.

Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 1; 
Ricarda-Magarola: 18 - Fenologia: V.

Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Ricarda-Magarola: 15; 
Platges: 26 - Fenologia: VI, VIII.

Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)
Corologia: EUR meridional - 
Localitats. Delta: 1 - Fenologia (Bib.): 
IV-VIII.

Bactra lancealana (Hübner, 1799)
Corologia: HOL - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 24 - 
Fenologia: VI - Ecologia: jonqueres 
(Carex, Juncus, Scirpus).

Bactra lacteana (Caradja, 1916)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): VI-IX - 
Ecologia: palustre?

Bactra robustana (Christoph, 1872)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): V - 
Ecologia: jonqueres (Scirpus).

Bactra venosana (Zeller, 1847)
Corologia: STR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: IX - Ecologia: palustre 
(Cyperus, Phragmites).

Bactra bactrana (Kennel, 1901)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 28 - 
Fenologia: VI-IX.

Endothenia gentianaeana (Hübner, 
1799)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13, 14; Ricarda-Magarola: 15 -  
Fenologia: IV, VIII.

Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: VI.

Celypha striana (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: EUR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): IV, VI, 
VIII-IX.

Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): IV-
VIII.

Lobesia botrana (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: PAL - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: VI.

Acroclita subsequana (Herrich-Schäffer, 
1851)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Platges: 28 - Fenologia: X.

Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Corologia: COS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 14; Ricarda-Magarola: 15; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - 
Fenologia: IV-VI.

Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22 - Fenologia: VI.

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): 
V-VIII.

Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia (Bib.): IV-VI.

Eucosma obumbratana (Lienig et Zeller, 
1846)

Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): VI-
VIII.

Eucosma cumulana (Guenée, 1845)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): V-VII.

Eucosma cana (Haworth, 1811)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: VIII.

Eucosma albuneana (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): V-VI.
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Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): VI-
VIII.

Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): V, VII-
VIII - Ecologia: ripària (Populus, 
Salix).

Gypsonoma imparana (Müller-Rutz, 
1914)

Corologia: EUR - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IX - 
Ecologia: ripària (Salix).

Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): VII.

Epiblema scutulana (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: PAL - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VIII.

Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX.

Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 
1851)

Corologia: EUR - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: VI.

Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 
1758)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 14; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: VI.

Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: X - Ecologia: 
lligada a coníferes (Pinus).

Rhyacionia buoliana (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): V-VII -  
Ecologia: lligada a coníferes (Pinus).

Cydia caecana (Schläger, 1847)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 14 - Fenologia: VI.

Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia (Bib.): III-X.

F. Sesiidae
Sesia apiformis (Clerck, 1759)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 7 - 
Fenologia: IV-VI.

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 
1775)

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 7 - 
Fenologia: V.

Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 5, 7 -  
Fenologia: V-VI.

F. Zygaenidae
Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3, 
8 ; Platges : 27 - Fenologia: V-VI, IX-X.

F. Pterophoridae
Agdistis heydeni (Zeller, 1852)

Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
VI, IX - Ecologia: halòfila (Atriplex, 
Stachys).

Agdistis neglecta Arenberger, 1976
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: V-VI - Ecologia: halòfila 
(Atriplex, Euphorbia, Frankenia).

Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 18; 
Platges: 26 - Fenologia: V-VI, X - 
Ecologia: halòfila (Limonium).

Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 15; Platges: 26 - Fenologia: 
III, V-IX - Ecologia: halòfila 
(Tamarix).

Stenoptilodes taprobanes (Felder et 
Rogenhofer, 1875)

Corologia: STR - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - Fenologia: 
IX-X.

Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 
1859)

Corologia: ATM - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX.
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Stangeia siceliota (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: IX.

Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: IV.

F. Pyralidae
Cathayia insularum (Speidel et Schmitz, 
1991)

Corologia: STR - Localitats. Delta: 2 - 
Fenologia: VIII, X.

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Corologia: EUR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII.

Ulotricha egregialis (Herrich-Schäffer, 
1838)

Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VI.

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Corologia: COS - Localitats. Platges: 
25, 26 - Fenologia: VI, VIII.

Endotricha flammealis (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
VIII-IX.

Sciota coenulentella (Zeller, 1846)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
25 - Fenologia: VIII.

Sciota rhenella (Zincken, 1818)
Corologia: EUR - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 14; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21; Platges: 28 - Fenologia: VI-VII,  
IX.

Sciota divisella (Duponchel, 1842)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 18; 
Platges: 25, 28 - Fenologia: V,  
VIII-X.

Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
Corologia: COS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IX.

Merulempista turturella (Zeller, 1848)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 25 - Fenologia: V, VII-IX - 
Ecologia: halòfila (Tamarix).

Tephris cyriella (Erschoff, 1874)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 16, 17 - Fenologia: V.

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: V-VI, VIII.

Pempelia formosa (Haworth, 1811)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: IV-V, VII.

Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IX.

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: X - Ecologia: 
lligada a coníferes (Pinus).

Epischnia asteris Staudinger, 1870
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
26, 28 - Fenologia: VIII, X.

Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: IV.

Acrobasis romanella (Millière, 1870)
Corologia: ATM - Localitats. Platges: 
25 - Fenologia: VIII.

Metallostichodes nigrocyanella 
(Constant, 1865)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 14; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21; Platges: 25, 26 - Fenologia: V-VI, 
VIII-IX - Ecologia: halòfila i 
pasmmòfila.

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
Corologia: EAS - Localitats. Platges: 26 -  
Fenologia: VI.

Ancylosis convexella (Lederer, 1855)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
28 - Fenologia: V.

Ancylosis rhodochrella (Herrich-Schäffer, 
1855)

Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
28 - Fenologia: V.

Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 14; Ricarda-Magarola: 15, 
19; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 
25, 26, 28 - Fenologia: V-X - Ecologia: 
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halòfila i pasmmòfila (Chenopodium, 
Suaeda, Salicornia).

Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 17 - 
Fenologia: V, VII.

Cadra figulilella (Gregson, 1871)
Corologia: EAS - Localitats. Platges: 26 -  
Fenologia: VIII.

Ematheudes punctella (Treitschke,  
1833)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 24, 25, 
26 - Fenologia: VI-VII, IX.

F. Crambidae
Eudonia angustea (Curtis, 1827)

Corologia: ATM - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: V.

Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
Corologia: COS - Localitats. Platges: 
26, 28 - Fenologia: V-VI.

Euchromius bella (Hübner, 1796)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII.

Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961
Corologia: ATM - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Platges: 24 - Fenologia: 
V-VI - Ecologia: halòfila (Salicornia).

Euchromius ramburiellus (Duponchel, 
1836)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: V.

Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 22; Platges: 28 - 
Fenologia: V-VII.

Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 22 - Fenologia: VI-
VII - Ecologia: palustre (Phragmites, 
Glyceria).

Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
Corologia: PAL - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 

Platges: 26 - Fenologia: VI, VIII - 
Ecologia: palustre (Typha).

Agriphila tersellus (Lederer, 1855)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: IX - Ecologia: halòfila i 
pasmmòfila.

Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Corologia: EUR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Platges: 28 - Fenologia: IX.

Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
Corologia: MAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VII.

Metacrambus pallidellus (Duponchel, 
1836)

Corologia: ATM - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: VI-VIII.

Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: V, VIII.

Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: VIII.

Schoenobius gigantella (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Reguerons: 
9; Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 19 - Fenologia: IV-VII - 
Ecologia: palustre (Phragmites, 
Glyceria).

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: X - Ecologia: 
lligada a aigües estagnants (larva sobre 
diferents hidròfits: Lemna, 
Myriophyllum, Hydrocharis).

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia (Bib.): V-IX - Ecologia: 
lligada a aigües estagnants (larva sobre 
diferents hidròfits: Stratiotes, Elodea, 
Myriophyllum, Alisma, Nymphaea).

Aporodes floralis (Hübner, 1809)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 25 - 
Fenologia: VII-IX.
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Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: V.

Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858
Corologia: MAS - Localitats.  
Remolar-Filipines: 12; Platges: 28 - 
Fenologia: V.

Hellula undalis (Fabricius, 1781)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 25, 28 - 
Fenologia: VIII-X.

Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
Corologia: SCO - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - 
Fenologia: VI, VIII-X.

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Corologia: COS - Localitats. 
Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - 
Fenologia: V-VII, IX-X.

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
Corologia: PAL - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 28 - Fenologia: VI, IX.

Achyra nudalis (Hübner, 1796)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Ricarda-Magarola: 15; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 
26 - Fenologia: V-VIII.

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: VI, VIII.

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 14; Ricarda-Magarola: 15 - 
Fenologia: VI.

Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
Corologia: SCO - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: IX.

Sitochroa palealis (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 14; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: VI, VIII.

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Ricarda-Magarola: 15; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 25 - Fenologia: 
V-VI, VIII-IX.

Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
Corologia: EAS - Localitats. Reguerons: 
9; Remolar-Filipines: 12; Ricarda-
Magarola: 15, 16, 18; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: V-VII - 
Ecologia: palustre (Phragmites).

Anania verbascalis (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15 - Fenologia: V.

Arnia nervosalis Guenée, 1849
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15; 
Platges: 28 - Fenologia: IV-X - 
Ecologia: halòfila i pasmmòfila.

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Corologia: PAL - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Platges: 28 - Fenologia: 
V, IX.

Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
Corologia: ATM - Localitats. Platges: 
26 - Fenologia: VIII.

Duponchelia fovealis Zeller, 1847
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15,  
17, 19; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22;  
Platges: 24, 25, 26, 28 - Fenologia:  
V-X.

Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: X.

Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Corologia: SCO - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - 
Fenologia: VI-VII, IX.

Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
Corologia: STR - Localitats. Ricarda-
Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26, 28 - Fenologia: VIII-X.

Dolicharthria punctalis (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
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Magarola: 15; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26 - Fenologia: VI, VIII-IX.

Nomophila noctuella (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: SCO - Localitats. Remolar-
Filipines: 12; Ricarda-Magarola: 15, 16, 
17, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22; 
Platges: 25, 26, 28 - Fenologia: V-X.

F. Geometridae
Abraxas pantaria (Linnaeus, 1767)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII.

Stegania trimaculata (Villers, 1789)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX - Ecologia: ripària (Populus, 
Salix).

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: VI-
IX.

Godonella aestimaria (Hübner, 1809)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 26, 28 - 
Fenologia: IV-IX - Ecologia: halòfila 
(Tamarix, Myrica).

Itame vincularia (Hübner, 1813)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 1 - 
Fenologia: II-IV.

Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: III-V.

Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 
1799)

Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22 - Fenologia: X.

Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII-IX - Ecologia: 
tendència ripària (Populus, Salix).

Ennomos erosaria (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: IX.

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Corologia: HOL - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: X.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: II.

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: II.

Menophra harterti (Rothschild, 1912)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: II-IV, VI.

Peribatodes rhomboidaria (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13, 14; Ricarda-Magarola: 16, 
18; Platges: 25, 26 - Fenologia: IV-X.

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 1, 3, 
5; Remolar-Filipines: 13; Ricarda-
Magarola: 16 - Fenologia: V, VIII.

Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Platges: 28 - 
Fenologia: V-VI.

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V.

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13, 14; Platges: 26 - 
Fenologia: V-VIII.

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) 
(figura 3a)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 6; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21; Platges: 25, 26 - Fenologia: V-IX - 
Observació: espècie termòfila i 
mesòfila, que a Catalunya està 
especialment lligada a zones costaneres 
sorrenques (Dantart, 1986). La larva 
s’alimenta de diferents plantes 
herbàcies.

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: VII-IX.
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Bustilloxia saturata (A. Bang-Haas, 
1906)

Corologia: ATM - Localitats. Delta: 1 - 
Fenologia: IX.

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII.

Eucrostes indigenata (Villers, 1789) 
(figura 3b)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Platges: 25, 
26, 28 - Fenologia: IV-X - Ecologia: 
tendència halòfila - Observació: 
especialment abundant en zones 
d’aiguamolls costaners. L’eruga menja 
lleterasses (Euphorbia).

Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 11, 12, 13; 
Platges: 24, 26 - Fenologia: II, IV-X.

Timandra comae A. Schmidt, 1931
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX.

Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia (Bib.): V-IX.

Scopula imitaria (Hübner, 1799)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: IV-
V, VII-VIII.

Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 17 - Fenologia: V - 
Observació: és pròpia, sobretot, de 
zones humides. A Catalunya resulta 
una espècie molt rara i localitzada als 
aiguamolls del delta del Llobregat i de 
l’Empordà. Les erugues són polífagues 
sobre plantes baixes.

Scopula emutaria (Hübner, 1809)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 24, 26 - Fenologia: IV-X - 
Ecologia: halòfila - Observació: és 
típica d’aiguamolls litorals o interiors. 

La larva és polífaga sobre múltiples 
plantes baixes.

Scopula minorata (Boisduval, 1833)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 25, 26, 28 - 
Fenologia: V-IX.

Idaea mediaria (Hübner, 1819)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26 - Fenologia: V.

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13, 14; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 26 - Fenologia: 
V-VII.

Idaea filicata (Hübner, 1799)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13, 14; Platges: 25, 26, 28 - 
Fenologia: V-VI, VIII-X.

Idaea calunetaria (Staudinger, 1859)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V.

Idaea elongaria (Rambur, 1833)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
26 - Fenologia: VI.

Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: 
VIII.

Idaea politaria (Hübner, 1799)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 25 - Fenologia: VI-
VII.

Idaea seriata (Schrank, 1802)
Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - Fenologia: 
V-VI.

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Corologia: HOL - Localitats. Delta:  
3; Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana:  
21; Platges: 24, 26 - Fenologia: V-VIII, 
X.

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Corologia: EAS - Localitats. Ricarda-
Magarola: 17 - Fenologia: V.
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Idaea eugeniata (Dardoin et Millière, 
1870)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 24, 25, 26 - Fenologia: VI, 
VIII-IX.

Idaea ostrinaria (Hübner, 1813)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
28 - Fenologia: V.

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats.  
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: 
V-VI.

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca l’Arana: 
22; Platges: 24, 25, 26, 28 - Fenologia: 
IV-VI, VIII-X.

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 24, 25, 26, 28 - 
Fenologia: V-XI.

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
Corologia: COS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana:  
21; Platges: 26 - Fenologia: I, IV-VII, 
X-XI.

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Corologia: HOL - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: 
II-IV, VIII-IX.

Catarhoe basochesiata (Duponchel, 
1831)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: III-V, IX-X.

Costaconvexa polygrammata 
(Borkhausen, 1794)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 24, 26 - 
Fenologia: II-VIII, X.

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 
1758)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VI-IX.

Horisme vitalbata (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V-VI.

Eupithecia centaureata (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22; Platges: 26 - Fenologia: II-X.

Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: IX.

Eupithecia massiliata Dardoin et 
Millière, 1865

Corologia: ATM - Localitats.  
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia 
(Bib.): IV-VI.

Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 25, 26 - Fenologia: IV-VI, 
VIII-X - Ecologia: halòfila (Tamarix).

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 
1809)

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 19; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 25, 26 - Fenologia: I, III-X.

F. Drepanidae
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22 - Fenologia: IV.

Cilix hispanica Pérez De-Gregorio et al., 
2002

Corologia: ATM - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: X.

F. Thyatiridae
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V, VIII-X.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13 - Fenologia: V-VI.
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F. Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780), 
capgròs comú

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804), 
murri de la pimpinella

Corologia: EUR - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia: VI.

Pyrgus malvoides (Elwes et Edwards, 
1897), merlet comú

Corologia: EUR - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: III, VII.

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910), 
merlet ruderal

Corologia: MAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 20 - Fenologia: VII-IX.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775), 
daurat fosc

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10 - Fenologia:  
VI.

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777), dard ros
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: V-VI, VIII-IX.

Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793), 
sageta negra

Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 20; Platges: 26 - 
Fenologia: VI-IX - Observació: una de 
les papallones diürnes més interessants 
del Delta. És una espècie termòfila 
pròpia d’indrets pedregosos i sorrencs. 
La larva s’alimenta de gramínies.

F. Papilionidae
Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 
1832), papallona zebrada

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10 - Fenologia: V, 
VII, IX.

Papilio machaon Linnaeus, 1758, 
papallona reina

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 5; 

Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

F. Pieridae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758), 
angelet comú

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia (Bib.): III-IX.

Anthocharis euphenoides Staudinger, 
1869, aurora groga

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia: III, V.

Euchloe crameri Butler, 1869, marbrada 
comuna

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: III-V.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758), 
papallona de la col

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10, 12; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758), blanqueta 
de la col

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Pieris napi (Linnaeus, 1758), blanqueta 
de nervis verds

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758), pòntia 
comuna

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: VI-IX.

Colias croceus (Fourcroy, 1785), 
safranera de l’alfals

Corologia: EUR - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767), 
cleòpatra

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia (Bib.): V-VIII.
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F. Lycaenidae
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761), coure 
comú

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758), verdeta 
de l’ull blanc

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia: IV.

Tomares ballus (Fabricius, 1787), coure 
verdet

Corologia: ATM - Localitats. Delta:  
1 - Fenologia (Bib.): III-V - 
Observació: citacions històriques; 
probablement extinta en l’àmbit del 
Delta.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767), 
blaveta dels pèsols

Corologia: COS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: VII-IX.

Cacyreus marshalli Butler, 1898, 
barrinadora del gerani

Corologia: STR - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10, 12 - Fenologia: 
IV, IX-XII - Observació: introduïda a 
Catalunya la dècada dels noranta del 
segle passat (Ribas, 1996).

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767), 
blaveta estriada

Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: VII-IX.

Cupido argiades (Pallas, 1771), cuetes de 
taques taronges

Corologia: EAS - Localitats. Delta:  
5, 6 - Fenologia: VII - Observació: 
probablement extingida al delta del 
Llobregat. És un licènid higròfil propi 
de prats humits (Stefanescu i Miralles, 
1989a). L’eruga s’alimenta de diferents 
lleguminoses.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758), 
blaveta de l’heura

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia (Bib.): III-X.

Aricia cramera (Eschscholtz, 1821), 
moreneta meridional

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia (Bib.): IV-X.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775), 
blaveta comuna

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10, 11; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: IV-X.

F. Nymphalidae
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758), 
atalanta

Corologia: SCO - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-X.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), 
migradora dels cards

Corologia: COS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: IV-IX.

Aglais io (Linnaeus, 1758), paó de dia
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia: VI.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758), 
vellutada del salze

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 4, 
5; Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III, X.

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767), 
papallona de l’arboç

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - Fenologia 
(Bib.): V-VI, VIII-X.

Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 
1775), tornassolada petita

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 4 - 
Fenologia (Bib.): V-VII, VIII-X - 
Ecologia: tendència ripària (Stefanescu 
i Dantart, 2002) - Observació: 
probablement extingida al Delta, tot i 
que se n’han fet observacions recents a 
la ciutat de Barcelona (J. M. Sesma, 
com. pers.). La larva s’alimenta de 
salicàcies (Populus, Salix).

Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758), 
papallona tigre

Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
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Remolar-Filipines: 10; Ricarda-
Magarola: 15, 19 - Fenologia: X. - 
Observació: tàxon migrador que des 
dels anys vuitanta del segle passat ha 
colonitzat diversos enclavaments de la 
costa catalana, sobretot zones 
d’aiguamolls (Masó i Pérez De-
Gregorio, 1984). L’eruga s’alimenta 
principalment d’asclepiadàcies; les 
poblacions establertes a Catalunya 
viuen sobre Gomphocarpus fruticosus i 
sobre la convolvulàcia Calystegia 
sepium.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758), bruna 
de bosc

Corologia: EUR - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767), 
margenera comuna

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758), lleonada comuna

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: III-IX.

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767), 
saltabardisses europea

Corologia: EUR - Localitats. Remolar-
Filipines: 10; Cal Tet - Ca l’Arana: 20 - 
Fenologia: VI-IX.

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894), 
saltabardisses de solell

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 20 - Fenologia: VI-IX.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758), bruna 
de prat

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 10 - Fenologia: V-IX.

Melanargia lachesis (Hübner, 1790), 
escac ibèric

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 10 - Fenologia: VI-VII.

Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764), 
faune petit

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4 - 
Fenologia (Bib.): VI-VIII.

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766), 
faune bru

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5, 6 - 
Fenologia: IX.

F. Lasiocampidae
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 4 - 
Fenologia (Bib.): X-XII.

Lasiocampa trifolii (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22 - 
Fenologia: VIII-IX.

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22 - Fenologia: VIII-IX.

Pachypasa limosa (Serres, 1827)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VI, IX.

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Ricarda-
Magarola: 17; Platges: 28 - Fenologia: 
IV-V, VIII-X - Ecologia: lligada a 
coníferes (Pinus).

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VIII.

F. Saturniidae
Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4, 5 - 
Fenologia: VI.

Samia cynthia (Drury, 1773)
Regió oriental; introduïda i 
probablement extinta - Delta: 5 - 
Fenologia: VIII.

F. Sphingidae
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13 - Fenologia: 
V-VIII.
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Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 4, 
5; Cal Tet - Ca l’Arana: 23 - Fenologia: 
IV-VII - Ecologia: tendència higròfila i 
ripària (Populus, Salix, etc.).

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Corologia: SCO - Localitats. Delta: 3, 4, 
5; Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: 
VIII.

Hyloicus maurorum (Jordan, 1931)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII-IX - Ecologia: lligada a 
coníferes (Pinus).

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 
1758)

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-X.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V - 
Observació: esfíngid rar a Catalunya, 
mesohigròfil-higròfil i lligat a cursos 
d’aigua. Les plantes nutrícies de les 
larves són onagràcies del gènere 
Epilobium.

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13 - Fenologia: 
III, V, VII-IX.

Hyles livornica (Esper, 1779) (figura 3j)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 23; Platges: 26, 28 - 
Fenologia: IV-IX.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V-VI.

F. Notodontidae
Thaumetopoea pityocampa (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Platges: 26 - 
Fenologia: VIII-IX - Ecologia: lligada a 
coníferes (Pinus).

Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII-IX - Ecologia: 
tendència ripària (Populus, Salix, etc.).

Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 23 - Fenologia: IV, VI-VII - 
Ecologia: tendència ripària (Populus, 
Salix, etc.).

Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: IX - Ecologia: tendència 
ripària (Populus, Salix, etc.).

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII-IX - Ecologia: 
tendència ripària (Populus, Salix, etc.).

Cerura iberica (Templado et Ortiz, 1966)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3, 
4, 5; Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 28 - Fenologia: 
IV-VI - Ecologia: tendència ripària 
(Populus, Salix, etc.).

Furcula bifida (Brahm, 1787)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 4, 5 - 
Fenologia: V-VIII - Ecologia: tendència 
ripària (Populus, Salix, etc.).

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: V-VII, IX.

F. Nolidae
Meganola togatulalis (Hübner, 1796)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13 - Fenologia: VII.

Meganola albula (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: 
V-VI, VIII-IX.

Nola squalida Staudinger, 1871
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
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Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21; Platges: 24, 26 - Fenologia: IV-X - 
Observació: espècie higròfila que a 
Catalunya sembla lligada als 
aiguamolls litorals. La larva s’ha citat 
sobre tamariu (Tamarix) i líquens.

Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Platges: 25, 
26 - Fenologia: V-IX.

Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Nycteola columbana (Turner, 1925)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
26 - Fenologia: VIII.

Garella nilotica (Rogenhofer, 1882)
Corologia: SCO - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: VIII - 
Ecologia: halòfila (Tamarix) - 
Observació: citació única a Catalunya, 
fruit d’una probable arribada ocasional 
(Dantart et al., 2005).

Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
IV-IX - Ecologia: mesohigròfila i 
pròpia d’ambients riparis (Salix) 
(Dantart i Cervelló, 2008).

Earias vernana (Fabricius, 1787)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22 - Fenologia: VI-VII - Ecologia: 
mesohigròfila, termòfila i lligada a 
ambients humits, sobretot a alberedes 
(Populus alba) (Dantart i Cervelló, 
2008).

Earias insulana (Boisduval, 1833)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: 
VII, IX-X - Observació: a Catalunya és 
un immigrant ocasional (Dantart i 
Cervelló, 2008). La larva s’alimenta de 
malvàcies, sobretot de cotoners 
(Gossypium).

F. Erebidae
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 3, 5 - 
Fenologia: VII.

Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 16 - 
Fenologia: V-VI.

Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
28 - Fenologia: X.

Hypena lividalis (Hübner, 1790)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: IV, 
VI-X.

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Platges: 26 - 
Fenologia: VI-IX.

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VI.

Laelia coenosa (Hübner, 1808) (figura 3c 
i 3d)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 6; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 24, 25, 26 - 
Fenologia: V-X - Ecologia: palustre 
(Phragmites) - Observació: a Catalunya 
es troba localitzada als aiguamolls dels 
deltes de l’Ebre i del Llobregat, en 
aquests últims ja va ser observada al 
segle xix.

Orgyia trigotephras Boisduval, 1828
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V.

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
IV-IX.

Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Corologia: EUR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 24, 25, 26 - Fenologia: IV-
IX - Ecologia: higròfila, palustre i 
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termòfila, habita preferentment zones 
d’aiguamolls (polífaga).

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia (Bib.): IV-VII, VIII-IX.

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 
1758)

Corologia: HOL - Localitats. Delta: 3, 
5; Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 
24, 25, 26, 28 - Fenologia: IV-X.

Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: IV-V.

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 4 - 
Fenologia (Bib.): VI-IX.

Cymbalophora pudica (Esper, 1784)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: 
IX.

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 6; 
Remolar-Filipines: 13; Platges: 26 - 
Fenologia: VIII-X - Observació: àrctid 
migrador que es detecta regularment, 
sobretot en zones costaneres de 
Catalunya. Ocasionalment pot 
sobreviure a l’hivern. L’eruga menja 
preferentment la boraginàcia 
Heliotropium europaeum.

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V-VI.

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13, 14; Platges: 26 - 
Fenologia: V-VII - Ecologia: palustre - 
Observació: distribuïda pels aiguamolls 
litorals de Catalunya. No hi ha 
evidències sobre les seves plantes 
nutrícies que se sospita que són el 
canyís (Phragmites) i altres helòfits.

Pelosia plumosa (Mabille, 1900)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VII - Ecologia: palustre - 
Observació: manté una població 
estable al delta de l’Ebre i ha estat 

observat una vegada al delta del 
Llobregat. Com la precedent, és 
probable que la larva visqui sobre el 
canyís (Phragmites) i altres plantes 
palustres.

Apaidia mesogona (Godart, 1824)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V-VI.

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: 
IX.

Eilema depressa (Esper, 1787)
Corologia: EAS - Localitats. Platges: 26 - 
Fenologia: VI.

Eilema uniola (Rambur, 1866)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: 
VIII-IX.

Eilema caniola (Hübner, 1808)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 26, 28 - 
Fenologia: V-X.

Eilema rungsi (Toulgoët, 1960)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22; Platges: 25, 26 - Fenologia: IV-X - 
Ecologia: palustre - Observació: 
descoberta a la península Ibèrica fa uns 
vint anys, als deltes de l’Ebre i del 
Llobregat. Les erugues és probable que 
s’alimentin de diferents helòfits.

Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, 
1851)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 26 - 
Fenologia: V-X.

Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IX - 
Observació: tàxon higròfil que a 
Catalunya s’ha trobat sobretot en 
aiguamolls costaners (Bellavista i Pérez 
De-Gregorio, 1991). Les plantes 
nutrícies de les larves són diferents 
ciperàcies i gramínies.
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Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: V.

Polypogon plumigeralis (Hübner, 1825)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13, 14; Platges: 26 - 
Fenologia: V-VI, VIII.

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: V, 
X.

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 
1834)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 
18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; Platges: 26 - 
Fenologia: IV-VI, VIII - Observació: 
espècie higròfila preferentment lligada 
a zones humides i escassament citada a 
Catalunya (Bellavista i Pérez De-
Gregorio, 1991). Les plantes nutrícies 
de les larves no són conegudes.

Lygephila craccae (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 11, 12, 13; Platges: 
26 - Fenologia: V-VI, IX-X.

Odice jucunda (Hübner, 1813)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: IX.

Eublemma pulchralis (Villers, 1789)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 24, 28 - 
Fenologia: V-VI, IX-X.

Eublemma parva (Hübner, 1808)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 19; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22; Platges: 24, 25, 26, 28 - Fenologia: 
IV-X.

Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Platges: 28 - 
Fenologia: IX-X.

Eublemma pura (Hübner, 1813)
Corologia: ATM - Localitats. Platges: 
26 - Fenologia: V.

Eublemma scitula (Rambur, 1833)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: VI-
VIII.

Catocala mariana Rambur, 1858
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Catocala conversa (Esper, 1783)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VI-
VII.

Catocala nymphagoga (Esper, 1788)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VIII.

Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VIII-IX.

Catocala elocata (Esper, 1787)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII, X.

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI-VII.

Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: IV.

Clytie illunaris (Hübner, 1813)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Platges: 26 - Fenologia: VI - Ecologia: 
halòfila (Tamarix).

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX.

Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: 
V-X.

Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 25, 26 - Fenologia: 
V-IX.
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F. Euteliidae
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VI-
VIII.

F. Noctuidae
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: IV, 
VII.

Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26, 28 - Fenologia: 
IV-X.

Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 
1775)

Corologia: STR - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII-IX.

Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 24, 26 - Fenologia: 
III, VI, IX-X.

Ctenoplusia accentifera (Lefèbvre, 1827)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: V.

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 26 - Fenologia: 
VI-IX.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 
1850)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VII-
VIII.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5, 
6; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 24, 26, 
28 - Fenologia: IV-X.

Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: VI-
VIII - Observació: tàxon higròfil 
especialment freqüent en aiguamolls i 

ambients ripícoles. L’eruga menja 
diferents gramínies.

Xanthodes albago (Fabricius, 1794)
Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: IX.

Pardoxia graellsi (Feisthamel, 1837)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 1, 3, 
5; Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: 
V-VIII.

Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
6; Remolar-Filipines: 13, 14; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 23; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: V-VIII.

Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: V, 
IX.

Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 6; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-VI, VIII-IX - Observació: espècie 
higròfila molt interessant, ja que al 
delta del Llobregat es troben les 
úniques poblacions conegudes a 
Catalunya. La larva menja diferents 
gramínies.

Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 
1850)

Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: IX - 
Observació: espècie termòfila, força 
rara a Catalunya. Només ha estat 
detectada un cop a la platja de 
Viladecans. Els estadis preimaginals no 
són coneguts.

Metopoceras felicina (Donzel, 1844)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 17, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 23; Platges: 26, 28 - Fenologia: IV-
VI.

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 25, 26, 
28 - Fenologia: IV-X.
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Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 24, 25, 26 - 
Fenologia: VI-IX.

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 23; Platges: 24, 25, 26 - 
Fenologia: V-X.

Raphia hybris (Hübner, 1813)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII - Ecologia: tendència 
ripària (Populus).

Simyra albovenosa (Goeze, 1781) 
(figura 3e)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13, 14; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22, 23; 
Platges: 26, 28 - Fenologia: IV-IX - 
Ecologia: palustre (Phragmites i altres 
helòfits).

Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: IX.

Acronicta tridens (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5 - 
Fenologia: VIII.

Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: IV.

Acronicta euphorbiae (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): V-IX.

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: IV-VI, VIII-X.

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VI-VII.

Acronicta megacephala (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 23 - Fenologia: VI-VIII.

Synthymia fixa (Fabricius, 1787)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 6; 
Remolar-Filipines: 13; Platges: 26 - 
Fenologia: V-VI.

Tyta luctuosa (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: IV-IX.

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Corologia: HOL - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 
1851

Corologia: STR - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 28 - 
Fenologia: V-VI.

Heliothis peltigera (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 24, 25, 26, 28 - 
Fenologia: IV-VIII.

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 24, 25, 26 - 
Fenologia: VI-IX.

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Corologia: COS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 24, 25, 26, 28 - 
Fenologia: IV-X.

Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VIII-IX.

Cryphia pallida (Bethune-Baker, 1894)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: 
IX-X.

Bryophila vandalusiae (Duponchel, 1842)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 23 - Fenologia: 
VI.

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
Corologia: COS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
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l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 24, 25, 26, 
28 - Fenologia: IV-XI.

Spodoptera cilium (Guenée, 1852)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 2, 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26, 28 - Fenologia: 
VIII-X.

Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII.

Caradrina selini (Boisduval, 1840)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia (Bib.): V-VII.

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Corologia: PAL - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: 
IV-V, IX.

Hoplodrina blanda (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: IX.

Hoplodrina ambigua (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Reguerons: 
9; Remolar-Filipines: 12, 13, 14; 
Ricarda-Magarola: 16, 18; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 24, 26 - 
Fenologia: V-VI, IX-X.

Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: IV-
IX - Ecologia: palustre (Phragmites).

Athetis hospes (Freyer, 1831)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3, 
5; Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13, 14; Ricarda-Magarola: 16, 17, 18; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 
24, 25, 26 - Fenologia: IV-X.

Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 26 - 
Fenologia: VI-VII.

Thalpophila vitalba (Freyer, 1834)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: IX.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-

Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: 
IV-V, VIII-X.

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) 
(figura 3f )

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 19; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22, 23; Platges: 24, 25, 26 - Fenologia: 
V-VII - Observació: espècie higròfila 
que habita diferents tipus de zones 
humides. Està lligada al lliri groc (Iris 
pseudacorus), del qual s’alimenten les 
larves.

Gortyna xanthenes (Germar, 1842)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: IX-X - Observació: tot i ser 
una coneguda plaga de la carxofera 
(Cynara scolymus), no deixa de ser una 
espècie interessant. Al delta del 
Llobregat no és rara atesa la 
proliferació d’aquest conreu.

Luperina testacea (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22 - Fenologia: VIII-X.

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 26, 28 - 
Fenologia: IX-XI - Ecologia: palustre 
(Phragmites).

Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: VI-
VII - Ecologia: palustre (Typha).

Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22; Platges: 24, 26 - 
Fenologia: VI-VII - Ecologia: palustre 
(Phragmites).

Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VI, VIII-IX - Ecologia: 
higròfila (Carex).

Denticucullus mabillei (D. Lucas, 1907)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
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Filipines: 13 - Fenologia: IX - 
Observació: tàxon poc conegut que 
s’ha trobat per primer cop a Catalunya 
al delta del Llobregat (Cervelló, 2008). 
És una espècie pròpia de marjals i 
altres zones humides. Els estadis 
preimaginals són desconeguts.

Globia sparganii (Esper, 1790)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Ricarda-Magarola: 15; Cal 
Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 26 - 
Fenologia: VI-VIII - Ecologia: palustre 
(Typha i altres helòfits, com ara Iris 
pseudacorus o Sparganium).

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Mesapamea secalella Remm, 1983
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: VI.

Mesoligia furuncula (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 22 - 
Fenologia: VIII-IX.

Sesamia cretica Lederer, 1857
Corologia: STR - Localitats. Platges: 26 - 
Fenologia: V - Observació: espècie 
termòfila; als tròpics és una coneguda 
plaga dels conreus de cereals. A 
Catalunya, lluny del seu òptim 
ecològic, és una espècie poc freqüent 
(Bellavista, 1988). L’eruga és polífaga 
sobre diferents plantes herbàcies.

Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17, 18; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX.

Agrochola ruticilla (Esper, 1791)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: III-V.

Conistra erythrocephala (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: I.

Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: IX-X.

Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: X.

Mniotype spinosa (Chrétien, 1910)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 26 - 
Fenologia: X.

Orthosia cruda (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: IV.

Anarta pugnax (Hübner, 1824)
Corologia: MAS - Localitats. Platges: 
28 - Fenologia: IX.

Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
Corologia: HOL - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 24, 26, 
28 - Fenologia: IV-VII, IX-X.

Anarta sodae (Rambur, 1829)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13, 14; 
Ricarda-Magarola: 16, 17, 18; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 24, 25, 
26 - Fenologia: IV-X - Ecologia: 
halòfila (Chenopodium, Salsola).

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13 - Fenologia: IV-
IX.

Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-Magarola: 
18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 
26 - Fenologia: IV-IX - Ecologia: halòfila 
i pasmmòfila (Atriplex, Beta, Salsola).

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Corologia: HOL - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VIII-X.

Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Corologia: EUR - Localitats. Cal Tet - 
Ca l’Arana: 22 - Fenologia: VI.

Mythimna pudorina (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
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Remolar-Filipines: 13; Ricarda-
Magarola: 16, 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21 - Fenologia: V - Ecologia: tendència 
palustre (Phragmites i altres 
gramínies).

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3 - 
Fenologia: VI, VIII - Ecologia: palustre 
(Carex, Phalaris, Phragmites, Typha).

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 16; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
23; Platges: 26, 28 - Fenologia: IV-VI, 
VIII-X.

Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Corologia: SCO - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22, 23; Platges: 24, 25, 26, 28 - 
Fenologia: III-X.

Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: V - Observació: caldria 
estudiar si aquesta espècie està 
realment prenset al Delta o si només hi 
ha la següent.

Mythimna scirpi (Duponchel, 1836)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 26 - Fenologia: 
III, VI, VIII, X.

Mythimna albipuncta (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21 - 
Fenologia: V-VI, IX.

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: V, VIII.

Mythimna congrua (Hübner, 1817)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21 - Fenologia: V-IX - 
Observació: a Catalunya apareix 
preferentment lligada als aiguamolls, 
tant litorals com interiors. La larva es 
nodreix de plantes herbàcies (Carex).

Mythimna umbrigera (Saalmüller, 1891) 
(figura 3g)

Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22, 23; Platges: 26 - Fenologia: V-X - 
Ecologia: tendència palustre 
(gramínies) - Observació: la seva 
presència a Catalunya és deguda a una 
probable colonització recent, detectada 
a la dècada dels vuitanta del segle 
passat. Ocupa sobretot zones 
d’aiguamolls litorals (Pérez De-
Gregorio, 1988).

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-VI, VIII-X.

Mythimna riparia (Rambur, 1829)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 
22, 23; Platges: 25, 26, 28 - Fenologia: 
IV-X - Ecologia: ripària (gramínies).

Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13, 14; Ricarda-Magarola: 16, 17, 18; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 
24, 26 - Fenologia: II-X.

Leucania zeae (Duponchel, 1827)
Corologia: MAS - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 13, 14; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 24, 25, 26, 28 - 
Fenologia: IV-IX - Ecologia: palustre i 
halòfila (Phragmites) - Observació: 
habitualment es troba en zones 
d’aiguamolls, però també és una plaga 
del blat de moro (Zea mays)

Leucania putrescens (Hübner, 1824)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VIII-IX.

Leucania joannisi Boursin et Rungs, 1952 
(figura 3h)

Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13, 14; Ricarda-
Magarola: 16, 18, 19; Cal Tet - Ca 
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l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: II-X - Ecologia: palustre - 
Observació: és probable que hagi 
colonitzat els aiguamolls litorals 
mediterranis de la península Ibèrica en 
època recent. A Catalunya sembla 
reclosa als deltes de l’Ebre i del 
Llobregat (Pérez De-Gregorio, 1988).

Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
Corologia: SCO - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 23; Platges: 28 - Fenologia: 
V-VI, VIII-X.

Brithys crini (Fabricius, 1775)
Corologia: ATM - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 13; Ricarda-
Magarola: 18; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 24, 26, 27, 28 - Fenologia: III-X - 
Ecologia: halòfila i pasmmòfila - 
Observació: freqüent als sorrals 
costaners del Delta. Les erugues són 
fàcils d’observar sobre el lliri de mar 
(Pancratium maritimum) (Baixeras et 
al., 1985; Guzmán, 1994b).

Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Corologia: COS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13, 14; Ricarda-Magarola: 16; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 22; Platges: 25, 26, 28 - 
Fenologia: II-X.

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Platges: 26 - 
Fenologia: IV-V, VIII.

Agrotis segetum (Denis i Schiffermüller, 
1775)

Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 23; Platges: 26, 28 - 
Fenologia: II, IV-X.

Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) 
(figura 3i)

Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26, 28 - Fenologia: V, VIII-X - 
Ecologia: halòfila i pasmmòfila (larva 
sobre diferents plantes herbàcies) - 
Observació: rara i escassament citada a 

Catalunya, a les platges del delta del 
Llobregat és inusualment abundant 
(Cervelló et al., 2007).

Agrotis trux (Hübner, 1824)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 11, 13 - Fenologia: X.

Agrotis puta (Hübner, 1803)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Platges: 28 - Fenologia: 
IV, IX-X.

Agrotis catalaunensis (Millière, 1873)
Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 21; 
Platges: 26, 28 - Fenologia: II-IV, IX-X - 
Ecologia: probablement halòfila i 
pasmmòfila.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Corologia: COS - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21; Platges: 24, 26, 28 - Fenologia: IV-
X.

Agrotis spinifera (Hübner, 1808)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26, 28 - Fenologia: 
V, VIII-X - Ecologia: halòfila i 
psammòfila (larva sobre diferents 
plantes herbàcies) - Observació: es  
pot fer el mateix comentari que en el 
cas d’A. vestigialis (Cervelló et al., 
2007).

Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 3; 
Reguerons: 9; Remolar-Filipines: 12, 
13, 14; Ricarda-Magarola: 16; Cal Tet - 
Ca l’Arana: 21, 23; Platges: 25, 26 - 
Fenologia: IV-VI, VIII-X.

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Corologia: HOL - Localitats. Delta: 3, 
5; Remolar-Filipines: 12, 13; Ricarda-
Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca l’Arana: 
21, 22, 23; Platges: 24, 26 - Fenologia: 
IV-VI, VIII-X.

Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Corologia: STR - Localitats. Delta: 3, 5; 
Cal Tet - Ca l’Arana: 23 - Fenologia: 
VI-VII.
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Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 3, 5; 
Remolar-Filipines: 11, 12, 13, 14; 
Ricarda-Magarola: 16, 17; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21, 22, 23; Platges: 26, 28 - 
Fenologia: IV-XI.

Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Corologia: EAS - Localitats. Delta: 5 - 
Fenologia: VII.

Noctua tirrenica Biebinger, Speidel et 
Hanigk, 1983

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12 - Fenologia: VII.

Noctua comes Hübner, 1813
Corologia: EAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 
22; Platges: 25, 26 - Fenologia: V-VII, X.

Noctua interjecta Hübner, 1803
Corologia: EUR - Localitats. Delta: 3; 
Remolar-Filipines: 12, 13; Cal Tet - Ca 

l’Arana: 21, 23; Platges: 26 - Fenologia: 
V-IX.

Noctua janthina (Denis et Schiffermüller, 
1775)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 13 - Fenologia: VI.

Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Corologia: ATM - Localitats. Remolar-
Filipines: 13; Cal Tet - Ca l’Arana: 22 - 
Fenologia: VI-VII, IX.

Xestia xanthographa (Denis et 
Schiffermüller, 1775)

Corologia: MAS - Localitats. Remolar-
Filipines: 11, 12, 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21; Platges: 26 - Fenologia: IX-
X.

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Corologia: PAL - Localitats. Delta: 5; 
Remolar-Filipines: 13; Cal Tet - Ca 
l’Arana: 21 - Fenologia: VI-X.
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12.1. LA BIODIVERSITAT 
D’INVERTEBRATS AQUÀTICS  
AL DELTA DEL LLOBREGAT

Els ecosistemes deltaics són un bon lloc per 
al desenvolupament de comunitats d’inver-
tebrats aquàtics. Aquests invertebrats tenen 
un paper important en les xarxes tròfiques, 
perquè són presa abundant per als ocells i 
també per als peixos, així com per a d’altres 
vertebrats. Malgrat la degradació palesa dels 
ecosistemes aquàtics del delta del Llobregat 
(Rieradevall i Cañedo-Argüelles; vegeu el 
capítol 3 d’aquesta mateixa publicació), hi 
habiten moltes espècies de macroinverte-
brats aquàtics. La llista completa es pot tro-
bar en aquest mateix llibre.

12.1.1. Estat de coneixement  
i estudis realitzats

Es pot considerar que, en conjunt, el dels in-
vertebrats aquàtics ha estat un del grups 
oblidats pels estudiosos del delta del Llobre-
gat fins fa poc. Les dades són ben disperses i 
hi ha alguns grups més ben resolts que d’al-
tres. En la seva major part, les dades respo-
nen més a un interès d’inventari que no pas 
a l’estudi de l’ecologia de les seves comuni-
tats, és a dir, a entendre la seva estructura i 
la seva resposta a les condicions ambientals. 
Hi ha dades antigues de citacions de coleòp-
ters (Traizet, 1895; Lagar, 1951, 1967, 1968 i 
1970; Ribera et al., 1996) i de mol·luscs (ve-
geu-ne bibliografia al capítol 9). Però les pri-
meres dades amb ambició d’inventari com-
plet de les comunitats d’organismes aquàtics 
i de la seva relació amb el medi són els tre-
balls publicats per Ramon Margalef de pros-
peccions fetes als anys quaranta i cinquanta 
del segle passat. En alguns es fa inventari so-
bretot de la composició del fitoplàncton, 
però s’hi inclouen llistes d’invertebrats 
aquàtics, des de ciliats fins a insectes, identi-
ficats a diferents nivells de resolució taxonò-
mica (Margalef, 1958), o bé es dediquen a 
grups concrets com els crustacis gammàrids 

o els dípters quironòmids (Margalef, 1944a, 
1944b i 1951). L’estany més estudiat per 
Margalef va ser el de l’Illa, avui desaparegut, 
i del qual ja alertava que en perillava la fauna 
«interessant i notable», així com la seva inte-
gritat ecològica, per la construcció de l’aerò-
drom de Barcelona (Margalef, 1948). Poste-
riorment hi ha algunes dades referides a 
rotífers en mostres de finals dels anys setan-
ta del segle passat (Miracle i Guiset, 1977; 
Miracle et al., 1988), articles dedicats al se-
guiment de grups específics (vegeu els capí-
tols de mol·luscs, odonats i heteròpters en 
aquest llibre) i alguna prospecció de baixa 
resolució taxonòmica d’alguna localitat en 
concret (Jiménez et al., 2001).

El primer inventari exhaustiu fou el que 
es realitzà a partir d’un mostreig extensiu 
per a l’establiment de la biodiversitat aquàti-
ca al Delta com a part de l’estudi d’impacte 
ambiental de les obres d’ampliació de l’aero-
port (URS Limnos, 2000a i 2000b). Poste-
riorment a l’execució del Pla Delta, les dades 
de què es disposa corresponen a mostrejos 
extensius en totes les localitats presents ac-
tualment amb freqüència estacional, i a da-
des de la variació mensual de les comunitats 
en quatre llacunes emblemàtiques i caracte-
rístiques, com són la Ricarda, el Remolar, Ca 
l’Arana i Cal Tet (Cañedo-Argüelles i Riera-
devall, vegeu-ne diverses citacions a la bi-
bliografia). Aquest estudi fou finançat pel 
Departament de Medi Natural de la Genera-
litat de Catalunya amb la finalitat de com-
provar variacions respecte a la situació ante-
rior i diagnosticar l’estat de conservació de la 
biodiversitat en tots els grups d’organismes 
presents al delta del Llobregat, entre els quals 
els invertebrats aquàtics (Llorente, 2005). 
Per la seva banda, els microcrustacis han es-
tat estudiats com a part dels mostrejos en-
carregats per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA, Generalitat de Catalunya) amb motiu 
de la diagnosi de l’estat ecològic de les mas-
ses d’aigua de les zones humides de Catalu-
nya (Boix et al., 2005 i 2010).
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12.1.2. Grups principals 
d’invertebrats aquàtics i riquesa 
específica

Els invertebrats aquàtics se solen classificar en 
agrupacions de caire pràctic segons diferents 
criteris, per exemple en planctònics o ben-
tònics segons les preferències d’hàbitat, o bé 
en macroinvertebrats o microinvertebrats 
segons la mida, ja que aquesta condiciona els 
mètodes de mostreig i la mida de la xarxa de 
captura. La xarxa de 250 µm de malla s’ha 
utilitzat primordialment per a recol·lectar 
exemplars dels anomenats macroinverte-
brats, majorment bentònics, que inclouen 
cucs, mol·luscs, crustacis i, d’una manera 
molt important, insectes. Tot i que amb 
aquesta malla també es poden capturar orga-
nismes més petits, per a un bon coneixement 
de la fauna de microinvertebrats caldrà una 
xarxa més fina. Hi trobarem des de rotífers 
fins a crustacis cladòcers o copèpodes, i tam-
bé ostracodes.

12.1.2.1. Rotífers

Els rotífers constitueixen un fílum d’animals 
pseudocelomats microscòpics (entre 0,1 i 0,5 
mm) que habiten en aigües dolces i salades, 
terra humida, molses, líquens i fongs. N’hi ha 
de planctònics i de bentònics. S’alimenten de 
partícules de matèria orgànica, bacteris, al-
gues i protozous, i ells mateixos són la base de 
moltes cadenes tròfiques. Hi ha molt poca in-
formació publicada de la distribució d’aquest 
grup al delta del Llobregat. Miracle et al. 
(1988) analitzaren la distribució a la llacuna 
de la Ricarda de les espècies del gènere Bra-
chionus en mostres de zooplàncton recol·lecta-
des el novembre de 1973. Així, hi havia quatre 
espècies congenèriques (Brachionus angula-
ris, Brachionus urceolaris, Brachionus plicati- 
lis i Brachionus quadridentatus) que es distri-
buïen en abundància variable en el gradient 
de salinitat de la llacuna, des de la zona més 
interior fins a la més propera al mar, essent 
Brachionus urceolaris la de preferències menys 

salades i Brachionus quadridentatus la més 
abundant en aigües de salinitat més elevada. 
Més recentment, Jiménez et al. (2001) iden-
tificaren fins a vint tàxons de rotífers a la rie-
ra de Sant Climent, de presència variable al 
llarg del cicle anual.

12.1.2.2. Cladòcers

Els cladòcers (Cladocera) són un subordre 
de crustacis branquiòpodes que mesuren en-
tre 0,5 i 3 mm, coneguts popularment com a 
«puces d’aigua». Gairebé totes les espècies 
són d’aigua dolça. El cos dels cladòcers està 
cobert per una closca que deixa fora només 
el cap i les llargues antenes nedadores. Mol-
tes espècies excaven i repten pel fons ali-
mentant-se de matèria orgànica del sedi-
ment, i d’altres formen part del plàncton  
i són suspensívores; algunes poques espècies 
són depredadores d’altres cladòcers. Les es-
pècies de cladòcers presents als ambients 
aquàtics del delta del Llobregat pertanyen 
fonamentalment a les famílies Daphnidae 
(deu espècies), Bosminidae (una), Macro-
trichidae (una), Moinidae (dues) i Euricerci-
dae (sis).

En el moment actual podríem dir que hi 
ha dues comunitats de cladòcers. En primer 
lloc, la que habita preferentment les llacunes 
d’aigües més eutròfiques (com la Murtra o el 
Remolar), en les quals presenten abundàn-
cies molt elevades, i que inclouen Moina mi-
crura, Ceriodaphnia laticaudata, Megafenes-
tra aurita i Daphnia magna. En segon lloc, 
trobem espècies de preferències per ambients 
de poc volum, amb aigües clares i amb pre-
sència de vegetació aquàtica (Alonso, 1996), 
com per exemple Simocephalus exspinosus, 
Pleuroxus aduncus, Alona rectangula i Treto-
cephala ambigua. Són presents a les localitats 
més oligohalines del Delta, com Cal Dimoni 
petita i Cal Dimoni gran, les quals es comp-
ten entre les localitats amb una major riquesa 
específica d’aquest grup de crustacis (vuit i 
sis espècies, respectivament). També hi ha 
espècies com Chydorus sphaericus que tenen 
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un rang de tolerància elevat i es presenten en 
tot tipus d’ambients, amb abundàncies im-
portants.

Algunes espècies no han estat localitzades 
amb posterioritat a l’inventari de l’any 2000, 
com per exemple Simocephalus vetulus i Sca-
pholeberis rammneri, l’absència de les quals 
en inventaris posteriors podria estar lligada a 
la desaparició dels ambients de zones inun-
dables i basses petites en les quals eren pre-
sents. Tampoc no s’ha detectat Daphnia cur-
virostris, més ben distribuïda, ni Moina 
salina, de la qual es comentava a URS Lim-
nos (2000b) que en el Delta s’havia trobat a la 
llacuna de la Murtra, un ambient poc con-
cordant amb el que es coneix de la seva au-
toecologia.

En canvi, la creació de la nova llacuna de 
Cal Tet ha afavorit la colonització de noves 
espècies pel delta del Llobregat, com són Ma-
crothrix rosea i Dunhevedia crassa (Boix et 
al., 2010) (figura 1). Aquesta llacuna és una 
de les més diverses en cladòcers al Delta, 
amb set espècies de preferències per aigües 
clares i macròfites. Cal ressaltar l’absència 
d’exemplars d’aquest grup a les llacunes de 
salinitat més elevada, com la Magarola, la Ri-
carda i els Reguerons.

12.1.2.3. Copèpodes

Els copèpodes (Copepoda) són una subclasse 
de crustacis maxil·lípedes de mida entre 0,5 i 
15 mm, molt abundants tant en aigua dolça 
com salada. Són d’alimentació omnívora (al-
gues, detritus, petits animals). Els crustacis 
copèpodes són representants majoritària-
ment del plàncton, i els presents al delta del 
Llobregat pertanyen fonamentalment als or-
dres Calanoida (una espècie) i Cyclopoida 
(entre tres i dotze espècies segons els inven-
taris).

Entre els primers, Calanipeda aquaedulcis 
és una coneguda espècie euriterma i eurihali-
na. Al delta del Llobregat és freqüent, amb 
abundàncies entre mitjanes i baixes, en loca-
litats de característiques oligomesohalines i 

en d’altres atalassohalines com la Magarola. 
Amb anterioritat, va ser citada al Delta el 
1943 (Margalef, 1948 i 1958) al desaparegut 
estany de l’Illa.

Pel que fa als Cyclopoids, en el darrer in-
ventari de 2007 (Boix et al., 2010), només es 
varen recol·lectar tres espècies, Acanthocy-
clops vernalis, Cyclops sp. i Eucyclops serrula-
tus, essent la primera la més ben distribuïda i 
abundant al Delta, mentre que les altres no-
més aparegueren en dues (Cal Tet i la Mur-
tra) i una localitat (braç de la Vidala), respec-
tivament. Totes són espècies de distribució 
àmplia i de característiques eurioiques i eu-
rihalines. De les espècies presents abans de la 
transformació del Delta (URS Limnos, 2000a 
i 2000b) i que no s’han citat recentment, cal 
esmentar Microcyclops varicans. Aquesta es-
pècie es va trobar en poca abundància a les 
zones inundables del Delta, el que en el seu 
moment va constituir una segona citació per 
a Catalunya, ja que només es coneixia de la 
desembocadura del riu Tordera, però molt 
probablement s’ha extingit de la zona del 
Llobregat. D’una manera similar, Acanthocy-
clops robustus, Tropocyclops prassinus i Pa-
racyclops fimbriatus eren presents en abun-
dàncies variables en localitats que actualment 
han desaparegut al delta del Llobregat. Per la 
seva banda, tampoc no s’ha citat recentment 
Diacyclops bicuspidatus ni Macrocyclops al-
bidus, les quals només aparegueren en una 
única localitat d’eutròfia important (braç de 
la Vidala). Finalment, Ergasilus sieboldi, lo-
calitzat a la Ricarda l’any 2000, tampoc no ha 
estat citat últimament. Com que es tracta 
d’un ectoparàsit de les brànquies dels peixos, 
i tot i que la seva recol·lecció en mostres de 
litoral pot ser més o menys fortuïta, no des-
cartem que l’increment del temps de descon-
nexió amb el mar d’aquesta llacuna, la qual 
minva l’intercanvi de peixos com l’anguila o 
el mugil amb el mar (Rieradevall i Cañe-
do-Argüelles; vegeu el capítol 3), estigui rela-
cionat amb una menor captura d’aquest co-
pèpode. Les citacions antigues de Margalef 
(1958) de Cyclops furcifer, Myxodiaptomus 
kupelwieseri i Canthocamptus staphylinus, de 
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mostres del 1949 a petites basses efímeres 
amb poca vegetació algal a Gavà, no han po-
gut ésser confirmades.

12.1.2.4. Ostracodes

Els ostracodes són un grup de crustacis pro-
tegits per una closca, de mida entre 0,1 i 32 
mm. Es troben en tota mena d’hàbitats i, tot i 
que poden ser planctònics, en els sistemes 
d’aigua dolça predominen les espècies bentò-
niques d’alimentació primordialment detri-
tívora; en el mar, en canvi, se’ls troba a grans 
profunditats o en la superfície formant part 
del plàncton. Són comuns en els ambients 
fluctuants, com els sistemes aquàtics costa-
ners, gràcies a una gran capacitat de disper-
sió i de resistència a la dessecació. Al delta 
del Llobregat en coneixem quatre espècies 
(Boix et al., 2010). La més ben distribuïda i 
abundant és Cypridopsis vidua (figura 2), se-
guida d’Heterocypris salina. Les altres dues 
espècies, Cyprideis torosa i Herpetocypris 
chevreuxi només s’han trobat en dues o una 
localitat, respectivament. Totes elles són es-
pècies conegudes i freqüents en ambients sa-
labrosos de zones costaneres (Poquet et al., 
2008).

Margalef (1958) cità, a l’estany de la Mur-
tra, Potamocypris steueri, però la bondat de 

la citació i la seva presència no es poden asse-
gurar actualment.

12.1.2.5. Macroinvertebrats

A la taula 1 es mostra la riquesa específica 
dels ordres d’invertebrats més importants 
presents al delta del Llobregat. Dominen els 
tàxons dels insectes, repartits entre odonats, 
heteròpters, coleòpters i dípters quironò-
mids, primordialment, tot i que també hi ha 
efemeròpters, algun tricòpter i altres dípters. 
Els mol·luscs gasteròpodes o cargols i els 
crustacis de diverses famílies també hi són 
relativament ben representats. Les llacunes 
són els ambients amb més diversitat, mentre 
que els canals o el riu són més pobres, fet que 
està lligat amb la qualitat de les aigües que hi 
circulen (Rieradevall i Cañedo-Argüelles; ve-
geu el capítol 3).

Abans de l’execució de les obres, els es-
pecialistes que presentaren l’informe URS 
Limnos (2000a) van identificar un total de 
86 tàxons de macroinvertebrats aquàtics, ca-
torze dels quals foren considerats espècies 
amb un alt interès de conservació (bàsica-
ment insectes dels ordres dels coleòpters i 
els odonats).

Els estudis realitzats pel grup de recerca 
FEM de la Universitat de Barcelona durant 

Figura 1. Macrothrix rosea (Cladocera: Macro-
trichidae). Fotografia: M. Cañedo-Argüelles, Grup 
de Recerca FEM, UB.

Figura 2. Cypridopsis (Ostracoda). Fotografia:  
M. Cañedo-Argüelles, Grup de Recerca FEM, UB.
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els anys 2004-2005 van fer una llista d’un 
total de 103 tàxons de macroinvertebrats 
(vegeu-ne les citacions de Cañedo-Argüelles 
i Rieradevall). Cal dir que no es va treballar 
al mateix grau de resolució taxonòmica amb 
tots els grups en els dos inventaris. En el se-
gon cas, la major part dels tàxons els aporta 
el grup dels dípters quironòmids, que per la 
seva complexitat de tractament al laboratori 
no varen ser estudiats en detall en la prime-
ra obra esmentada. Per tant, una part del di-
ferencial en la biodiversitat de macroinver-
tebrats al delta del Llobregat està relacionada 
amb la resolució taxonòmica de grups que 
requereixen l’adult per fer bé la identificació 
(com és el cas dels odonats). Però també és 
important l’aportació a la biodiversitat dels 
habitants comuns d’ambients aigualosos 
que han desaparegut després de la important 
modificació del paisatge com a conseqüèn-
cia de la creació de noves infraestructures, 
com són aiguamolls, petites basses i alguns 
canals. Cal esmentar que la major riquesa de 
macroinvertebrats aquàtics es va trobar a les 
masses d’aigua de nova creació com a mesu-
ra de compensació per la pèrdua d’hàbitats 

naturals que van originar les obres d’in-
fraestructures al Delta, com ara la llacuna de 
Cal Tet.

12.1.2.6. Els cucs: oligoquets i poliquets

Els cucs oligoquets, més propis d’aigües dolces 
que de salades, no han estat estudiats en detall 
al delta del Llobregat. Cañedo-Argüelles (2009) 
indica que hi ha exemplars de quatre famílies, 
les més comunes de les quals en les llacunes i 
les basses són els Tubificidae i els Naididae, 
mentre que els Enchytraeidae i els Lumbricu-
lidae només van ser presents al riu.

Els poliquets, en canvi, són representatius 
d’ambients salobres o de salinitat elevada  
i d’ambients marins. Al delta del Llobregat, hi 
són representats per dues espècies significa-
tives. D’una banda, Hediste diversicolor (Ne-
reidae) (figura 3) és una espècie depredadora 
que és capaç de tolerar grans variacions de 
temperatura i salinitat i de sobreviure a dràs-
tiques condicions d’hipòxia (Scaps, 2002). 
En conseqüència, aquesta espècie és capaç 
d’instal·lar-se en entorns naturals fluctuants 

Taula 1. Riquesa específica total i dels principals grups de macroinvertebrats aquàtics del delta del Llobre-
gat. Es compara la distribució d’espècies abans (URS Limnos, 2000a) i després de les obres de transformació 
del delta del Llobregat (2004-2007, dades de Cañedo-Argüelles i Rieradevall). S’indica la riquesa específica 
dels diferents ambients aquàtics presents al delta del Llobregat.

2000 2004-2007 Llacunes Basses Canals Riu
Crustacea 6 6 5 1 1 0
Gasteropoda 9 6 6 2 2 1
Coleoptera 30 9 7 4 *3 0
Heteroptera 11 6 5 3 0 0
Odonata 7 9 8 2 *1 1
Ephemeroptera 2 4 2 0 2 4
Chironomidae *4 45 40 12 12 3
Altres 17 18 12 2 3 7
Total 86 103 85 26 24 16

Altres: inclou tàxons de grups minoritaris i/o identificats a baixa resolució taxonòmica (per exemple, famílies 
de dípters, hidràcars, oligoquets i poliquets).
(*) Indica que la dada es refereix al nombre de famílies o de subfamílies del grup i no al d’espècies.
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com les llacunes costaneres. En el cas del 
Delta, habita les llacunes més salades i con-
nectades al mar, com la Magarola, la Ricarda 
i la desembocadura de la riera de Sant Cli-
ment, i en una citació antiga a la Murtra 
(Margalef, 1958), no confirmada a l’actuali-
tat, i a l’estany de l’Illa (Margalef, 1948). A la 
llacuna de la Ricarda, l’any 2005, es va obser-
var com les poblacions d’Hediste diversicolor 
es desplaçaven des del litoral cap al sediment 
buscant condicions de salinitat més elevada 
en un període en què la llacuna va rebre 
aportacions importants d’aigües dolces 
(Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2010).

L’altre poliquet és el serpúlid Ficopoma-
tus enigmaticus. Es tracta d’una espècie in-
vasiva pròpia d’estuaris, ports i llacunes lito-
rals salabrosos (entre 5-55 ‰ de salinitat) 
que actualment es troba distribuïda per tot 
el món, tot i que és originària de l’hemisferi 
sud. La seva característica més important és 
la gran capacitat de construcció d’esculls 
calcaris de grans dimensions, fet pel qual se 
la considera una espècie agressiva i modifi-
cadora de l’hàbitat físic. S’incrusta sobre di-
versos substrats, preferentment petxines de 
gasteròpodes i bivalves, així com sobre in-
fraestructures com canonades i molls. Habita 
profunditats de fins a tres metres i tolera am-
plis rangs de pH i salinitat. És molt resistent 
a la contaminació, tenint com a hàbitat pre-
ferent els estuaris i les llacunes d’aigües salo-
bres i un alt contingut de nutrients (Bianchi i 
Morri, 2001). En presència de competidors 
natius, Ficopomatus enigmaticus pot fàcil-
ment reemplaçar-los per esgotament dels re-
cursos tròfics (Fornos et al., 1997). Al delta 
del Llobregat, actualment es troba a l’estany 
de la Ricarda, amb creixements molt impor-
tants i ben patents quan el nivell de l’aigua és 
baix (figura 4), i a la Magarola. Les citacions 
antigues corresponen a la Ricarda (Margalef, 
1951), a la Murtra i a l’estany de l’Illa (Mar-
galef, 1948 i 1958).

Figura 3. Hediste diversicolor (Polychaeta, Nerei-
dae), a la llacuna de la Ricarda (mostra de sediment,  
3 febrer 2005). Fotografia: Grup de Recerca FEM, UB.

Figura 4. Esculls emer-
gents construïts pel poli-
quet Ficopomatus enigma-
ticus a la llacuna de la 
Ricarda. Fotografia: Miguel 
Cañedo-Argüelles.
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12.1.2.7. Gasteròpodes

Els gasteròpodes constitueixen la classe més 
extensa del fílum dels mol·luscs. Al delta del 
Llobregat s’han trobat d’una manera més 
abundant associats a la vegetació submergida 
(com els caròfits) i als helòfits (com Phrag-
mites australis). Aquest grup és tractat exten-
sament en el capítol d’aquest llibre dedicat 
als mol·luscs, per la qual cosa aquí només co-
mentarem alguns aspectes de la comunitat 
de gasteròpodes. A les llacunes, se’n troben 
en general només una o dues espècies. L’es-
pècie més comuna (40 % de localitats) és 
Physella acuta, seguida d’Ecrobia vitrea 
(abans Hydrobia acuta), ambdues ja citades 
per Margalef (1958). Entre les espècies poc 
abundants, destaca Ferrissia (Kinkaidilla) 
fragilis (abans Ferrissia wauteri), present no-
més a Cal Dimoni gran i a la bassa del Prat.

12.1.2.8. Macrocrustacis

Els macrocrustacis es caracteritzen per la pre-
sència d’un exosquelet, que muden en créixer, 
i per la forma de les larves naupli. Són un dels 
grups zoològics amb un major èxit biològic, 
tant pel nombre d’espècies vivents com per la 
diversitat d’hàbitats que colonitzen; dominen 
els mars, igual que els insectes dominen la ter-
ra. Als deltes poden ser molt abundants, i són 
representats per di ferents ordres com els am-
fípodes, els decàpodes, els isòpodes i els 
mísids. Al delta del Llobregat se n’han regis-
trat sis espècies: Corophium insidiosum, Gam-
marus aequicauda, Mesopodopsis slabberi, 
Orchestia gammarellus, Palaemon elegans i 
Lecanesphera (Sphaeroma) hookeri.

Corophium insidiosum es troba normal-
ment a les zones intermareals, essent un ele-
ment clau en la dieta de les aus migratòries 
(Wilson i Parker, 1996) (figura 6). Pot ser 
molt abundant i tolera un rang molt ampli de 
salinitat i de contaminació orgànica (Ke-
vrekidis, 2004). Curiosament, al delta del 
Llobregat només s’ha trobat a la llacuna de 
Ca l’Arana, tant a l’estudi d’URS Limnos 

(2000a) com en les prospeccions de Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall dels anys 2004-
2005, però d’on va desaparèixer el 2005 a 
conseqüència de la dulcificació de la llacuna 
(Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2010). Pel 
que fa als gammàrids, Gammarus aequicau-
da (figura 5), que també tolera rangs de sali-
nitat molt amplis (Delgado et al., 2011), és el 
crustaci més freqüent al delta del Llobregat, 
on s’ha trobat tant en llacunes d’aigües dolces 
(bassa de Cal Dimoni gran) com en llacunes 
d’una elevada influència marina (la Magaro-

Figura 5. Gammarus aequicauda (Gammaridae), 
a la llacuna de la Ricarda (mostra litoral, 16 juny 
2005). Fotografia: Grup de Recerca FEM, UB.

Figura 6. Corophium insidiosum (Corophidae), a 
la llacuna de la Ca l’Arana (mostra litoral, 5 octubre 
2004). Fotografia: Grup de Recerca FEM, UB.
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la). Ja va ser citada al delta del Llobregat per 
Margalef (1951) a la llacuna de la Ricarda en 
prospeccions del 1941, i per Margalef (1948 i 
1958) als estanys de l’Illa i la Murtra, els anys 
1943-1946 i 1952, respectivament. En canvi, 
Orchestia gammarellus només es va trobar en 
alguns dels canals estudiats per URS Limnos 
(2000a) i a la nova llera del riu Llobregat des-
prés de la seva connexió amb el mar.

El mísid Mesopodopsis slabberi (figura 7) 
és una de les espècies més comunes a les cos-
tes d’Europa i tolera rangs de salinitat molt 
amples (1,3 - 43 ‰) (Remerie et al., 2006). 
Malgrat això, al delta del Llobregat només es 
va trobar a les llacunes de la Ricarda, on pot 
presentar grans abundàncies temporalment, 
i de Ca l’Arana, d’on, com el nereid Hediste 
diversicolor, va desaparèixer el 2005 en dismi-
nuir la salinitat (Cañedo-Argüelles i Rierade-
vall, 2010). El decàpode Palaemon elegans és 
una espècie nativa del mar Mediterrani. Al 
delta del Llobregat s’ha trobat a les llacunes de 
Ca l’Arana, Cal Tet, la Magarola i la Roberta.

L’isòpode Lecanesphera (Sphaeroma) 
hookeri és una espècie molt comuna a les lla-
cunes costaneres. Al delta del Llobregat ha 
estat citada dels estanys de l’Illa (1945-1946) 
i de la Murtra (1952) per Margalef (1958). En 
les prospeccions recents només s’ha trobat a 
la llacuna de la Magarola, fet que podria estar 
associat a l’elevada salinitat de la llacuna i/o a 
les concentracions relativament baixes de 

nutrients, ja que Lecanesphera (Sphaeroma) 
hookeri és sensible a les condicions d’eutròfia 
(Bachelet et al., 2000). Aquests resultats po-
drien estar indicant una clara regressió 
d’aquesta espècie al delta del Llobregat com a 
conseqüència de l’hipereutròfia actual d’al-
gunes de les llacunes (Rieradevall i Cañe-
do-Argüelles; vegeu el capítol 3) i de la pèr-
dua d’hàbitats salabrosos.

Finalment, cal esmentar la gran expansió 
durant els darrers anys del cranc de riu 
americà Procambarus clarkii, un invasor 
agressiu que de ben segur està ocasionant 
importants canvis en la biodiversitat i en el 
funcionament dels sistemes aquàtics del del-
ta del Llobregat. Tot i que no disposem de 
dades precises i quantitatives sobre els canvis 
ecològics que ha provocat o que està causant, 
sí que s’ha reconegut com una clara amenaça 
per a la fauna d’amfibis local (Montori, 2009) 
i també causa de la desaparició de macròfits 
submergits.

12.1.2.9. Hidràcars

Els àcars aquàtics (hidràcars) es poden tro-
bar generalment a les vores d’estanys i llacs, 
ja sigui nedant en les proximitats de les plan-
tes submergides o alimentant-se de les seves 
fulles i tiges. Sovint són de colors brillants, 
normalment vermell o verd, encara que els 
colors blau, groc i marró també hi són co-
muns. Tenen vuit potes i un parell de palps, i 
semblen, a primera vista, aranyes petites. Els 
adults tenen una mida entre 0,5 i 2 mm, i les 
varietats més grans conegudes poden arribar 
a 8 mm. La majoria són de vida lliure i carní-
vors; s’apoderen de cucs, petits crustacis i in-
sectes petits i fan servir les seves mandíbules 
penetrants (homòlogues als quelícers de les 
aranyes) per a perforar la cutícula de la presa 
i succionar-ne els sucs.

Al delta de Llobregat se n’han trobat tres 
espècies: Arrenurus tricuspidatus, Hidracna 
escoricowi integra i Hidrodroma despiciens. 
Aquestes espècies es van registrar a l’estudi 
d’URS Limnos (2000a i 2000b) d’una manera 

Figura 7. Mesopodopsis slabberi (Mysidacea), a la 
llacuna de la Ricarda (mostra litoral, 3 març 2005). 
Fotografia: Grup de Recerca FEM, UB.
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molt puntual. Arrenurus tricuspidatus no-
més es va trobar a la bassa de la Roberta, Hi-
dracna escoricowi integra només es va trobar 
a la bassa dels Fartets i Hidrodroma despi-
ciens només a basses que ja han desaparegut 
com a conseqüència de la transformació pai-
satgística del Delta.

12.1.2.10. Coleòpters

Els coleòpters són una part fonamental de la 
biodiversitat aquàtica i solen aportar-ne una 
gran riquesa. Actualment, al delta del Llo-
bregat, no hi són especialment abundants i 
els tàxons es troben amb una distribució es-
parsa. Hi podem trobar representants de les 
famílies Dytiscidae (quatre gèneres), Hydro-
philidae (tres), Haliplidae (un) i Elmidae 
(un). L’espècie més àmpliament distribuïda i 
abundant és el ditíscid Hydrovatus cuspida-
tus, present en un 18 % de les localitats (n = 
4) recentment prospectades (Cañedo-Argüe-
lles, 2009), primordialment en llacunes amb 
vegetació d’helòfits i de salinitat relativament 
elevada. Aquesta espècie disposa de citacions 
de distribució relativament antigues, major-
ment dels anys 1920-1930 (Rico et al., 1990) i 
en el delta del Llobregat es va trobar el 1951 
(Lagar, 1951) i també en les prospeccions re-
cents (URS Limnos, 2000a i 2000b; Cañe-
do-Argüelles, 2009). La segueixen dos hidro-
fílids. D’una banda, Helochares lividus, 
localitzat en una bassa temporània (Ribera et 
al., 1996), i posteriorment en més de tres lo-
calitats en ambients de llacunes i basses eu-
tròfiques. I també Enochrus bicolor, present 
en ambients de llacunes amb un ampli espec-
tre de salinitat. La resta de tàxons han estat 
localitzats en una única localitat.

La família més diversa en el delta del Llo-
bregat és la Dytiscidae, que ha sofert un de-
clivi important en la riquesa específica, des 
de 19 gèneres i 37 espècies catalogades fins al 
1996 (Ribera et al., 1996), passant pels 14 gè-
neres l’any 2000, fins a 4 en el període 2004-
2007. Algunes de les especies de coleòpters 
mereixen comentaris sobre el seu estat de 

conservació i varen ser incloses en l’Atlas de 
especies relevantes del delta del Llobregat 
d’URS Limnos (2000b). Per exemple, Gra-
phoderus cinereus, de la família Dytiscidae, 
és una espècie de distribució rara i abundàn-
cia escassa a la península Ibèrica que va ser 
trobada en una sola localitat en el delta del 
Llobregat (bassa dels Reguerons) en la pros-
pecció de l’any 2000 (URS Limnos, 2000a i 
2000b), després que se la considerés extinta a 
la zona. Però a les intensives i extensives 
prospeccions de 2004-2005 i de 2007 l’espè-
cie no ha estat localitzada, fet que fa pensar 
en la seva probable extinció.

Un altre ditíscid, Cybister tripunctatus 
africanus, va ser esmentat com a espècie des-
tacable a URS Limnos (2000b) tot i la seva 
àmplia tolerància a la salinitat i la seva pre-
sència al delta del Llobregat en set localitats, 
com una espècie de zones costaneres de dis-
tribució mediterrània que troba aquí el seu 
límit septentrional. En les prospectives més 
recents no ha estat localitzat.

Per la seva banda, Hydroporus vagepictus, 
considerat com a espècie endèmica de la pe-
nínsula Ibèrica i de presència escassa al delta 
del Llobregat, que va ser retrobat en la pros-
pecció del 2000 (URS Limnos, 2000a i 2000b) 
després d’una primera citació el 1895 (Trai-
zet, 1895; Ribera et al., 1996), ja no ha estat 
localitzat de nou.

Tampoc no ha estat localitzat recentment 
Helophorus illustris (família Helophoridae), 
de distribució circummediterrània i en prin-
cipi només citat a la península Ibèrica als 
deltes de l’Ebre i del Llobregat (Ribera et al., 
1996; URS Limnos 2000a i 2000b), on repre-
senta el límit occidental de la seva distribució 
mundial. Tot i que la seva ecologia és poc 
coneguda, se sap que els adults són aquàtics i 
d’hàbits tròfics herbívors i detritívors, men-
tre que les larves són depredadores i habiten 
espais terrestres humits o semiaquàtics.

Finalment, l’única citació per a la provín-
cia de Barcelona (URS Limnos 2000a i 
2000b) de l’hidrofílid Paracymus aeneus cor-
responia a ambients ja desapareguts al delta 
del Llobregat.
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12.1.2.11. Heteròpters

La fauna d’heteròpters als ecosistemes aquà-
tics del delta del Llobregat es troba primor-
dialment a les llacunes, les basses i abans als 
aiguamolls, i està formada actualment per 
uns sis tàxons pertanyents a sis gèneres de fa-
mílies diferents. El tàxon més abundant i ben 
distribuït al Delta és Micronecta scholtzi, se-
guit del gènere Sigara, que hi presenta al-
menys tres espècies (Sigara lateralis, Sigara 
nigrolineata i Sigara stagnalis). Totes són es-
pècies d’àmplia distribució i comunes a la 
península Ibèrica, de característiques euriha-
lines i tolerants a eutròfia variable, més aviat 
alta; en especial, Micronecta scholtzi és molt 
resistent a concentracions baixes d’oxigen.

També és interessant la troballa del noto-
nèctid Anisops, identificat com a Anisops de-
bilis perplexa en el treball d’URS Limnos 
(2000a i 2000b), que representava la seva pri-
mera citació per a Catalunya. En aquell cas 
només es va localitzar a la Roberta, però te-
nim constància de la presència d’Anisops (es-
pècie sense determinar) a Ca l’Arana i Cal 
Dimoni gran, fet que confirma i indica la seva 
tolerància a valors amplis de salinitat. Plea 
minutissima ha estat recentment localitzada 
només a Cal Tet, fet que concorda amb les se-
ves preferències per sistemes lenítics amb 
abundant vegetació de macròfits submergits.

Els gèneres citats a URS Limnos (2000a i 
2000b) que no han estat localitzats darrera-
ment són aquells que tenien una presència 
escassa i que estaven en localitats d’hàbitats 
malmesos, tot i que per motius relacionats 
amb els mètodes de mostreig emprats en els 
dos inventaris no es descarta que encara si-
guin presents en algunes localitats. Aquest és 
el cas de Gerris argentatus, Mesovelia vittige-
ra i Nepa cinerea, que són espècies molt mò-
bils, de mida gran i esquives.

12.1.2.12. Efemeròpters

Els efemeròpters són un grup d’insectes he-
terometàbols poc representats al delta del 

Llobregat. A les llacunes, les basses i els ca-
nals només n’hi ha dues espècies: Cloeon 
cognatum, la més abundant i distribuïda 
(50 % de llacunes), i Caenis gr. macrura. To-
tes dues, conjuntament amb dues espècies 
del gènere Baetis (Baetis pavidus i Baetis rho-
dani), es troben també a la llera vella del riu 
al seu pas pel Prat de Llobregat.

12.1.2.13. Altres grups

Pel que fa als tricòpters, les seves exigències 
preferentment d’aigües de més qualitat con-
juntament amb el fet que presenten una ma-
jor diversitat en les aigües lòtiques (rius i rie-
res) que no pas en basses i estanys, fan que 
tinguin una presència molt escassa i que apor-
tin pocs tàxons a la biodiversitat local. En 
concret, només s’han trobat individus d’Ec-
nomus tenellus i de Glossossoma sp. a la lla-
cuna del Remolar (Cañedo-Argüelles, 2009), 
tot i que la primera s’havia localitzat ante-
riorment a la bassa de les Bogues (URS Lim-
nos, 2000a). Ecnomus tenellus és una espècie 
relativament tolerant i ubiqüista, pròpia dels 
trams baixos dels rius, que són ambients tant 
o més amenaçats que les llacunes costaneres i 
els aiguamolls deltaics.

Els odonats són un grup d’insectes aquà-
tics d’una gran rellevància i interès, i per 
aquest motiu se’ls dedica un capítol propi  
en aquest llibre. Tot i això, les seves larves es 
recol·lecten conjuntament amb altres ma-
croinvertebrats en les mostres per a l’estudi 
de la composició de les comunitats en dife-
rents ambients aquàtics. Malgrat una impor-
tant dificultat en la identificació dels estadis 
aquàtics (larves de diferents estadis), se n’han 
catalogat vuit espècies, que es corresponen 
en bona part amb les espècies més freqüents i 
abundants al delta del Llobregat (Lockwood, 
1998). L’espècie més àmpliament distribuïda 
a les basses i les llacunes és Ischnura elegans 
(41 % de les localitats), mentre que la resta 
són només en una o dues localitats (Croco-
themis erythraea i Platycnemis latipes). No 
s’han trobat larves d’odonat ni als canals ni al 
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riu. Pel que fa a la riquesa taxonòmica local, 
la llacuna amb un major nombre d’odonats 
és la de Cal Tet, especialment en la seva pri-
mera fase de colonització, amb cinc tàxons, 
però posteriorment ha quedat amb només 
dos tàxons, de manera similar a la resta de 
llacunes, que solen tenir entre una i dues es-
pècies.

12.1.2.14. Quironòmids

Els dípters nematòcers de la família Chiro-
nomidae són el grup de macroinvertebrats 
aquàtics que aporten més biodiversitat al 
delta del Llobregat. Sobre com són i què re-
presenten per als ecosistemes aquàtics reco-
manem la lectura del quadre adjunt, en el 
qual hem fet una breu semblança. Les prime-
res citacions de quironòmids al delta del Llo-
bregat són de Margalef. A l’estany de l’Illa, 
séquies i altres localitats sense detallar del 
Prat de Llobregat hi cita Cricotopus sylvestris 
(Margalef, 1944a i 1948) indicant que pre-
senta pupes el mes d’abril i maig. Margalef 
(1944b) identificà també exemplars del tani-
tarsí Tanytarsus lauterborni a estanys del 
Prat de Llobregat sense especificar, que molt 
probablement corresponien a exemplars dels 
gènere Paratanytarsus.

A partir de l’abundant material recol·lec-
tat els anys 2004, 2005 i 2007, en total hem 
censat al delta del Llobregat uns 23 gèneres i 
unes 45 espècies (Sánchez-Millaruelo et al., 
2009; Boix et al., 2010), que pertanyen a tres 
subfamílies — Tanypodinae (4 sp.), Ortho-
cladiinae (17 sp.) i Chironominae (24 sp.). El 
nombre d’espècies per localitat és molt varia-
ble, des d’una sola, com és el cas de la Maga-
rola, a més de vint, com a Cal Tet, tot i que de 
mitjana tenen unes deu espècies. Tots aquests 
tàxons són propis d’ambients d’aigües leníti-
ques (amb poc corrent, estanys i basses), 
d’àmplia distribució i coneguts per la seva to-
lerància als gradients de salinitat i d’eutròfia. 
Es tracta d’espècies ja citades anteriorment a 
la península Ibèrica (Cobo et al., 2002), amb 
l’excepció de Cryptochironomus obreptans i 

de Tanytarsus Pe.20 (Sánchez-Millaruelo et 
al., 2009). La primera s’ha localitzat només al 
canal de la Bunyola i a Cal Tet, i la segona a la 
bassa que es va formar en les primeres fases 
de la construcció de la nova llera del riu Llo-
bregat i que ja ha desaparegut.

Els tàxons més freqüents i abundants són 
els gèneres Chironomus, Cricotopus, Procla-
dius i Paratanytarsus, per aquest ordre. El 
gènere més diversificat és Chironomus, amb 
set espècies identificades fins ara, tot i l’ele-
vada complexitat i dificultat d’aquest grup, 
entre les quals n’hi ha dues de característi-
ques d’unes condicions d’elevada salinitat, 
com Chironomus salinarius i Chironomus 
prasinus (Langton, 1991; Wilson i Ruse, 
2005; Bayo et al., 2001; Sahuquillo et al., 
2008). Per exemple, Chironomus salinarius 
és l’únic quironòmid que habita les aigües de 
la Magarola i que es troba en el 32 % de les 
localitats del Delta.

El segon gènere més abundant al Delta és 
Cricotopus (figura 9), considerat tolerant a la 
contaminació orgànica i associat freqüent-
ment a macròfites aquàtiques i algues. Hi 
destaquen Cricotopus (I.) sylvestris, abun-
dant i molt freqüent (77 % de les localitats), i 
Cricotopus (I.) ornatus (73 %).

El gènere Psectrocladius (figura 12) pre-
senta quatre espècies; la més abundant és 
Psectrocladius sordidellus, seguida de Psec-
trocladius limbatellus i Psectrocladius ventri-
cous-brehmi, mentre que Psectrocladius 
(Allopsectrocladius) obvius només es trobà a 
Cal Tet.

Una espècie àmpliament distribuïda 
(59 %) és Paratanytarsus grimmi, conegut 
organisme partenogenètic que fa poblacions 
molt abundants en ambients aquàtics ur-
bans. Per la seva banda, Polypedilum nubifer 
(41 %) (figura 11) és coneguda d’ambients 
costaners mediterranis. Dicrotendipes palli-
dicornis és una espècie pròpia del litoral de 
llacs i de rius amb nivells elevats de contami-
nació orgànica, present en el 36 % de les loca-
litats prospectades. Kiefferulus tendipedifor-
mis, coneguda d’ambients salabrosos del sud 
d’Europa, és relativament abundant al delta 
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del Llobregat (32 %) i es troba a diferents 
basses, com ara Pollancres o Fartets, fins a la 
Murtra o Ca l’Arana. L’altra espècie present 
en tota mena d’ambients aquàtics al delta del 
Llobregat és Tanytarsus formosanus (32 %) 
(figura 10).

Entre les espècies rares o poc freqüents al 
delta del Llobregat podem esmentar: Crico-
topus (I.) intersectus, Limnophyes sp., Glypto-
tendipes pallens (figures 13 i 14) i Parachiro-

nomus parilis, que només són presents en 
una o en les dues basses de Cal Dimoni.

A Cal Tet es troben algunes espècies que 
només han estat localitzades allí i/o en una 
altra localitat (Roberta o canal de la Bunyola, 
per exemple); és el cas d’Ablabesmyia longis-
tyla, Ablabesmyia monilis (figura 8), Coryno-
neura scutellata, Psectrocladius (A.) obvius, 
Cryptochironomus obreptans, Parachirono-
mus frequens i Tanytarsus tika.

Figures 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Càpsules cefàliques de larves d’Ablabesmyia monilis (Cal Tet, agost 2004); 
Cricotopus (Isocladius) (Remolar, juny 2004); Tanytarsus (Cal Tet, novembre 2004); Polypedilum nubifer (Cal 
Tet, novembre 2004); Psectrocladius (Cal Tet, maig 2005); detall del tegit VI de l’exúvia pupal de Glyptotendi-
pes pallens; exúvia pupal completa de Glyptotendipes pallens. Fotografies ordenades de dalt a baix i d’esquerra 
a dreta. Fotografia: Grup de Recerca FEM, UB.
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Al riu Llobregat, algunes de les espècies 
són compartides amb les llacunes, com Pro-
cladius choreus o Cricotopus (I.) sylvestris, 
mentre que d’altres hi són exclusives i de ca-
racterístiques reòfiles (d’aigües corrents), 
com els ortocladins Cricotopus bicinctus, 
Eukiefferiella claripennis, Nanocladius rec-
tinervis i Rheocricotopus chalybeatus.

12.2. ESTAT DE CONSERVACIÓ  
DELS INVERTEBRATS AQUÀTICS  
AL DELTA DEL LLOBREGAT

Els requeriments d’àmplia tolerància a les 
variables ambientals que són pròpies dels 
ecosistemes deltaics fan que moltes de les es-
pècies presents siguin de distribució poc res-
tringida i, per tant, se les considera de relle-
vància baixa o mitjana des del punt de vista 
de la conservació. Tot i això cal remarcar que 
algunes de les espècies poden ser rares en re-
lació amb la seva distribució a Catalunya i/o 
a la península Ibèrica, i aquest aspecte és im-
portant, ja que els ecosistemes costaners es-
tan en clara regressió qualitativament i quan-
titativa.

El dels coleòpters és un dels grups d’in-
vertebrats aquàtics més amenaçats al delta 
del Llobregat, de manera que podem calcular 
la pèrdua de biodiversitat de la fauna actual 
d’escarabats aquàtics respecte a la prèvia a les 
obres de transformació del Delta en un 88 % 
de les espècies i un 74 % dels gèneres de co-
leòpters. De les trenta espècies citades a URS 
Limnos (2000a), vint-i-tres no varen ser-ho 
amb posterioritat a les obres de transforma-
ció del Delta (Cañedo-Argüelles, 2009), in-
cloent-hi una espècie endèmica ibèrica (Hy-
droporus vagepictus). En molts casos, podem 
relacionar les absències a la desaparició dels 
hàbitats i, per tant, molt possiblement això 
suposa que aquestes espècies són extintes al 
delta del Llobregat. Aquest és un fet especial-
ment clar i rellevant per a tots els ambients 
d’aigües temporànies i aiguamolls soms, que 
són els que han patit d’una manera més im-
portant la transformació del Delta.

S’ha considerat que els ambients costa-
ners no són gaire propicis per a generar espè-
cies endèmiques, bàsicament perquè són re-
lativament joves des del punt de vista geològic 
i per la seva gran dinàmica temporal, que se-
lecciona espècies bones colonitzadores i 
d’una tolerància àmplia als factors ambientals 
(Ribera et al., 1996). En el procés de pèrdua 
de biodiversitat se solen perdre les espècies de 
distribució més restringida o que estan al lí-
mit de les distribucions, com és el cas dels co-
leòpters de distribució circummediterrània, o 
de distribució septentrional o del sud d’Euro-
pa, que han desaparegut tots del delta del Llo-
bregat, i només hi queden les espècies de dis-
tribució àmplia a la península Ibèrica.

Podem aplicar aquestes mateixes conclu-
sions a altres grups, com els odonats o el he-
mípters heteròpters, o els mol·luscs. En el cas 
dels quironòmids, el poc coneixement de la 
distribució de les espècies fa que la conside-
ració d’espècies amenaçades, en perill d’ex-
tinció o a protegir no sigui clarament aplica-
ble i, per tant, no se sol fer referència a aquest 
grup en els manuals i documents referits a la 
conservació. Malgrat això, volem indicar que 
aquelles espècies molt lligades a salinitats 
elevades es troben en aquests moments en 
dificultats pel fet de que el règim de renova-
ció i la qualitat de l’aigua de les llacunes estan 
fortament alterats (Rieradevall i Cañedo-Ar-
güelles; vegeu el capítol 3).

12.3. LES COMUNITATS  
DE MACROINVERTEBRATS I LA  
SEVA RELACIÓ AMB ELS HÀBITATS  
I ELS GRADIENTS AMBIENTALS  
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

12.3.1. Composició i riquesa 
específica de les comunitats  
de macroinvertebrats en diferents 
hàbitats

Els macroinvertebrats tenen diferents prefe-
rències d’hàbitats i, per tant, distintes tècni-
ques de mostreig, adequades a cada tipus 
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d’ambient, ens aportaran resultats diversos. A 
les llacunes del Delta podríem distingir dos 
hàbitats preferents, el sediment del fons i la 
vegetació helofítica o de macròfits del litoral, 
primordialment de canyís (Phragmites aus-
tralis) i de boga (Typha sp.), però també de 
caràcies o de potamogetonàcies en alguns ca-
sos. En el primer hi trobarem organismes que 
tenen la capacitat de moure’s pels intersticis 
(cucs oligoquets), fer tubs (alguns dípters 
quironòmids) o bé caminar-hi per damunt 
(altres quironòmids, ostracodes). La vegeta-
ció submergida serveix de substrat sobre el 
qual els organismes epifítics instal·len tubs 
(dípters quironòmids) o s’hi desplacen (com 
els cargols). Alguns invertebrats són mina-
dors i viuen dins dels teixits vegetals (alguns 
dípters). A més, aquesta vegetació proveeix 
heterogeneïtat i refugi a molts organismes 
que tenen una important capacitat natatòria, 
com per exemple les xinxes aquàtiques (he-
teròpters) o els escarabats (coleòpters).

La comparació de la riquesa taxonòmica 
en diferents ambients en una mateixa llacuna 
(figura 15) mostra que les comunitats d’or-

ganismes més estrictament bentònics, com 
són el sediment i la superfície de la vegetació 
helofítica, presenten una riquesa taxonòmica 
de macroinvertebrats similar, amb unes 
quinze espècies identificades a la llacuna de 
Cal Tet. Per la seva banda, en els ambients 
litorals, mostrejats amb tècniques que captu-
ren els organismes més mòbils, la riquesa 
augmenta a més de vint-i-cinc tàxons.

Des del punt de vista de la composició ta-
xonòmica, també hi ha diferències entre els 
hàbitats esmentats. A la taula 2 es mostra la 
llista de famílies i la seva presència en cada 
tipus d’ambient en les llacunes del delta del 
Llobregat. Òbviament, aquestes preferències 
d’hàbitat s’expressen també per a cada espè-
cie. Per exemple, a la llacuna de Cal Tet, el 
quironòmid Polypedilum nubifer només ha-
bita el sediment, mentre que altres espècies, 
com Parakiefferiella, només es troben epifíti-
ques sobre canyís (Cañedo-Argüelles i Riera-
devall, 2011).

Com es pot veure a la figura 16, el grup 
dels dípters quironòmids és, amb diferència, 
el més abundant de tots els grups de ma-
croinvertebrats, amb valors relatius entre el 
83 i el 96 %. Els segueixen a molta distància 
els cucs oligoquets (0,4-6 %), els odonats 
(0,3-7 %) i els mol·luscs gasteròpodes (1-3 %). 
La resta de grups hi són presents en abun-
dàncies molt baixes (< 0,5 %).

12.3.2. La resposta al gradient  
de salinitat

La salinitat és un factor important en el delta 
del Llobregat. La distribució de les espècies 
de macroinvertebrats s’adiu amb les toleràn-
cies dels tàxons a aquest gradient (figura 17) i 
també varien les seves abundàncies, que so-
len disminuir amb la salinitat. En un estudi 
comparant les comunitats de macroinverte-
brats epifítics sobre Phragmites australis en 
onze llacunes i basses del delta del Llobregat 
(Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2009a) es 
mostrà que es poden reconèixer tres tipus de 
comunitats que responen a diferents condi-

Figura 15. Riquesa taxonòmica de macroinverte-
brats dels diferents hàbitats a la llacuna de Cal Tet 
(dades de seguiment mensual durant quinze mesos; 
Cañedo-Argüelles i Rieradevall, inèdit). Tots els 
grups estan identificats a nivell d’espècie, excepte 
els oligoquets. Les mostres multihàbitat es referei-
xen a recol·leccions semiquantitatives amb batuda 
estàndard amb xarxa de 250 µm; les de phragmites 
són mostres quantitatives d’organismes epifítics, i 
les de sediment són mostres quantitatives recollides 
amb draga Van Veen.
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Taula 2. Composició diferencial en famílies de macroinvertebrats dels diferents hàbitats a les llacunes 
principals del delta del Llobregat (adaptat de Cañedo-Argüelles, 2009). Vegeu el peu de la figura 15 per a una 
explicació dels hàbitats.

Phragmites Sediment Multihàbitat
TRICLADIDA
Planariidae ×
OLIGOCHAETA
Enchytraeidae × ×
Naididae × × ×
Tubificidae ×
POLYCHAETA
Nereididae × × ×
Serpulidae × ×
BIVALVIA
Cardiidae ×
Mytilidae ×
GASTEROPODA
Ancylidae ×
Ferrisidae × ×
Hydrobiidae × × ×
Physidae × × ×
CRUSTACEA
Corophiidae ×
Gammaridae × × ×
Mysidacea × × ×
Sphaeromatidae ×
HYDRACARINA ×
HETEROPTERA
Corixidae × × ×
Naucoridae ×
Pleidae ×
EPHEMEROPTERA
Baetidae × ×
Caenidae × × ×
COLEOPTERA
Dytiscidae × ×
Elmidae × ×
Haliplidae × ×
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cions ambientals. En primer lloc, les comuni-
tats que habiten en ambients oligohalins 
(amb conductivitats inferiors a 5 mS/cm) i 
riques en nutrients presenten densitats més 
elevades, sobretot de cucs naídids, i la pre-
sència de Ferrissia wauteri (mol·lusc) i de Cri-
cotopus intersectus i Limnophyes (quironò-
mids) com a tàxons exclusius. En segon lloc, 
trobaríem les comunitats de llacunes meso-
halines sense connexió directa amb el mar, 
situades més terra endins i on la salinitat pro-
vé de la influència local de l’aigua subterrània 
o dels aerosols marins. Les densitats d’orga-
nismes són intermèdies, i la comunitat està 
representada per Physella acuta (mol·lusc) i 
Ishnura elegans (odonat) amb exclusivitat,  
i per proporcions variables de quironòmids 

de diverses espècies, primordialment Crico-
topus sylvestris, Cricotopus ornatus i Cricoto-
pus tricinctus/trifasciatus, Chironomus ripa-
rius i Ablabesmyia monilis. I en tercer lloc, les 
comunitats de macroinvertebrats epifítics de 
llacunes mesohalines amb connexió directa 
al mar i en condicions de concentracions de 
nutrients inferiors a les altres tres, presenten 
les densitats més baixes. L’invertebrat més 
característic és el poliquet Hediste diversico-
lor i els crustacis Gammarus aequicauda 
(gammàrid) i Mesopodopsis slabberi (mísid), 
tot i que també hi ha algun insecte quironò-
mid (Dicrotendipes pallidicornis).

Els canvis en la salinitat poden provo-
car-ne altres d’importants en les comunitats 
d’organismes aquàtics. Jeppessen et al. 

Phragmites Sediment Multihàbitat
Hydrophilidae × ×
Hygrobiidae ×
Laccophilidae ×
ODONATA
Coenagrionidae × × ×
Libelullidae ×
TRICHOPTERA
Philopotamidae ×
LEPIDOPTERA ×
DIPTERA
Anthomyidae ×
Ceratopogonidae × ×
Culicidae ×
Empididae × ×
Ephydridae
Limoniidae ×
Chironomidae × × ×
Rhagionidae ×
Sciomyzidae ×
Stratiomyidae ×
Tipulidae × ×
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(2007) van reportar que a partir de salinitats 
de 6-8 per mil, Daphnia desapareixia i era 
substituïda per copèpodes calanoides i rotí-
fers. Això provocava el canvi d’un estat d’ai-
gües clares amb vegetació submergida cap a 
un estat d’aigües tèrboles dominat pel fito-
plàncton. A la llacuna de Cal Tet es va regis-
trar un fenomen semblant. Amb l’augment 
de la salinitat (degut a la baixada del nivell de 
l’aigua per efecte de l’evaporació) les pra-
deries de caròfits van ser substituïdes per Po-
tamogeton pectinatus (primer) i una domi-
nància total del fitoplàncton (després) (Seguí 
i Pérez, 2006). Això va comportar canvis im-
portants en les comunitats de macroinverte-
brats aquàtics de la llacuna (Cañedo-Argüe-
lles i Rieradevall, 2011). D’altra banda, la 
dulcificació de llacunes salades a conseqüèn-
cia de les aportacions artificials d’aigües dol-
ces és també un fenomen comú al delta del 
Llobregat que pot causar canvis dràstics en la 
composició de la comunitat d’invertebrats 
aquàtics (Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 
2010).

12.3.3. Capacitat colonitzadora  
de nous ambients

La majoria d’invertebrats aquàtics tenen una 
capacitat de dispersió elevada (bé d’una ma-
nera activa, per exemple amb una fase aèria 
com a adults, o bé passiva, per exemple en-
ganxats a les potes de les aus) i cicles de vida 
curts (molts completen el seu cicle biològic 
en qüestió de mesos), circumstàncies que fan 
que puguin colonitzar ambients de nova 
creació amb molta rapidesa (Bilton et al., 
2001). Al delta del Llobregat, els espais de 
nova creació de Cal Tet i la nova llera del riu 
Llobregat van registrar poblacions estables i 
abundants d’invertebrats pocs mesos després 
de la seva creació (Cañedo-Argüelles i Riera-
devall, 2011 i 2012). Aquestes noves comuni-
tats d’invertebrats es transformen amb el 
temps, d’acord amb els canvis que es pro-
dueixen en l’hàbitat (a mesura que el sistema 
madura hi ha una major complexitat d’hàbi-
tats), i amb la capacitat colonitzadora de cada 
espècie (figura 18). En la primera fase de co-

Figura 16. Abundàncies 
relatives mitjanes dels grups 
de macroinvertebrats més 
rellevants als hàbitats de la 
llacuna de Cal Tet. Dades 
de seguiment mensual du-
rant quinze mesos; Cañe-
do-Argüelles i Rieradevall, 
inèdit.
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Figura 17. Òptims i toleràncies dels tàxons a les variables ambientals més importants per als invertebrats 
aquàtics del delta del Llobregat: conductivitat; DIN (nitrogen inorgànic dissolt); SRP (fosfat en forma solu-
ble). Les espècies estan ordenades segons el valors d’òptims (punt negre) i mostren la seva tolerància (rang de 
valors) per a cada variable (línia). Adaptat de Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 2009.

Figura 18. Temps d’arri-
bada (expressat en mesos) 
dels grups de macroinver-
tebrats aquàtics a la llacuna 
de Cal Tet des de l’inici de 
l’estudi de colonització fins 
a la seva primera citació. 
S’indica el valor mitjà i la 
seva desviació estàndard 
relativa a les espècies que 
inclou cada grup i als dife-
rents hàbitats mostrejats. 
Adaptat de Cañedo-Argüe-
lles i Rieradevall, 2009.
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lonització, els sistemes es caracteritzen per 
rebre espècies oportunistes, primordialment 
quironòmids, que tenen una capacitat de dis-
persió molt elevada i cicles de vida molt curts 
(amb diverses generacions cada any). Com 
que no hi ha presència de depredadors ni de 
competidors, aquests grups poden desenvo-
lupar poblacions molt abundants. Amb el pas 
del temps arriben els depredadors (que tenen 
cicles de vida més llargs i de vegades una 
capacitat colonitzadora menor), i la comuni-
tat canvia per la pressió de la depredació. Fi-
nalment, arriben les espècies amb capacitat 
de dispersió més limitada i la comunitat tor-
na a canviar per la pressió competitiva. Així, 
amb el pas del temps, s’arriba a un sistema 
complex regulat per la disponibilitat d’hàbi-
tats i recursos i per les interacciones entre les 
espècies. En molts casos (com és el d’algunes 
de les llacunes del delta del Llobregat), les 
pertorbacions impedeixen que el sistema ma-
duri i s’arribi a aquesta complexitat (per 
exemple, l’eutrofització de les llacunes empo-
breix la diversitat d’hàbitats i d’espècies).

12.3.4. Valor indicador dels 
invertebrats aquàtics del delta  
del Llobregat

A més del seu valor intrínsec com a grups 
que aporten molta biodiversitat als sistemes 
aquàtics, els invertebrats s’utilitzen per a es-
tudis de tipus aplicat, com són els de segui-
ment de les pertorbacions i els més coneguts 
de diagnosi de la qualitat de l’aigua dels eco-
sistemes. Per què aquest grup ha tingut tant 
d’èxit? Doncs, primordialment perquè: a) 
són abundants; b) són molt rics en espècies; 
c) tenen amplis espectres ecològics, és a dir, 
n’hi ha a pràcticament tots els cossos d’aigua 
en tot tipus de condicions de salinitat i d’eu-
tròfia; d) són de fàcil recol·lecció, i e) tenen 
una resposta ràpida a les pertorbacions, per-
què la majoria són de cicle de vida curt i co-
lonitzadors ràpids.

Els sistemes més estandarditzats són els 
que s’apliquen als rius (Prat et al., 2008), i cal 

recordar que a Catalunya el primer índex de 
qualitat dels rius usant indicadors biològics 
es féu per als rius Llobregat i Besòs (Prat et 
al., 1983), l’índex BILL (Besòs i Llobregat), 
que després es va millorar en el seu format 
FBILL (Prat et al., 1999 ) en el qual s’usa el 
nivell taxonòmic de família per a la seva apli-
cació. Per a les masses d’aigua lenítiques, el 
desconeixement de la seva fauna i de la seva 
relació amb els paràmetres ambientals, i el 
fet que el nombre de famílies és menor que 
als rius, han comportat que la seva aplicació 
s’hagi endarrerit molt. Ha estat una de les di-
ficultats que s’han hagut de resoldre per po-
der fer efectiva l’aplicació dels mandats de la 
Directiva marc de l’aigua (DMA, EU 2000), 
que inclou la diagnosi de l’estat ecològic de 
les masses d’aigua, i després la redacció d’un 
pla de mesures per a millorar les que no esti-
guin en bon estat. Aquesta situació no ha 
afectat només Catalunya, sinó que la resta de 
l’Estat espanyol i molts dels països europeus 
s’han trobat en la mateixa situació. I aquí és 
on les llacunes del delta del Llobregat han fet 
una aportació important, perquè la fauna de 
les seves masses d’aigua ha format part de les 
bases de dades bastides per al disseny dels 
dos índexs de que es disposa en aquest mo-
ment, el QAELS i l’EQAT (Boix et al., 2005 i 
2010; Cañedo-Argüelles et al., 2012).

L’índex QAELS (qualitat de l’aigua d’eco-
sistemes lenítics soms) utilitza els microcrus-
tacis a un nivell de resolució relativament fi 
(gènere i/o espècie per a alguns tàxons) dels 
grups de cladòcers, copèpodes i ostracodes, a 
més d’una aproximació a la riquesa d’insec-
tes basada en un nivell de família i de gènere 
per a alguns grups. El valor indicador de 
cada espècie es pot trobar a Boix et al. (2010).

L’EQAT (exúvies de quironòmids en ai-
gües de transició) és un índex basat en la 
composició de la comunitat de quironòmids 
per a l’avaluació de la qualitat de l’aigua de 
les llacunes costaneres, que són d’una mane-
ra natural força riques en nutrients. En el 
delta del Llobregat es van trobar com a espè-
cies indicadores d’aigües netes Chironomus 
salinarius (valor indicador segons índex 
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EQAT = 1.00) i Psectrocladius brehmi (valor 
indicador segons índex EQAT = 0.84). Com 
que al delta del Llobregat la contaminació 
està directament relacionada amb entrades 
artificials d’aigua, que sol ser molt més dolça 
que la de la llacuna, el fet de trobar Chirono-
mus salinarius ens indica una absència d’en-
trades d’aigües residuals i, per tant, una bona 
qualitat de l’aigua. Pel que fa a Psectrocladius 
brehmi, el seu valor indicador està lligat a les 
seves preferències per aigües més netes, ja que 
s’ha trobat anteriorment a llocs nets i amb 
conductivitats baixes, com ara al riu Roine 

(Gandouin et al., 2006). Com a espècies indi-
cadores d’aigües brutes, trobem Cricotopus 
ornatus, Cricotopus sylvestris i Po ly pe dilum 
nubifer, que són espècies que poden tolerar 
nivells molt alts de contaminació i tenen uns 
rangs de distribució molt amplis (Armitage 
et al., 1994). El valor indicador de cada espè-
cie i/o gènere de quironòmid es pot trobar a 
Cañedo-Argüelles et al., 2012.

L’aplicació d’aquests índexs a les locali-
tats del delta del Llobregat es pot trobar a 
Rieradevall i Cañedo-Argüelles (vegeu el 
capítol 3).

Els dípters quironòmids: qui són i per 
què estudiar-los

De tots els grups de macroinvertebrats 
aquàtics, el dels dípters quironòmids és un 

dels que presenten més abundància i més 
espècies. Als ecosistemes aquàtics més al-
terats, la comunitat de macroinvertebrats 
aquàtics sol estar molt reduïda, i els quiro-
nòmids, junt amb els oligoquets (cucs), 

Cicle vital i fases de desenvolupament dels dípters quironòmids. Fotomuntatge a partir de fonts 
diverses de M. Rieradevall.
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poden ser-ne els únics o bé els components 
més importants. Per aquest motiu, el seu 
estudi detallat i a una bona resolució taxo-
nòmica es fa imprescindible si es pretén 
valorar la biodiversitat del compartiment 
bentònic dels ecosistemes aquàtics. Els 
quironòmids poden representar el 80 % de 
la biomassa de macroinvertebrats en eco-
sistemes aquàtics i, per tant, són elements 
importants en les xarxes tròfiques. A més, 
són un grup interessant perquè presenten 
totes les estratègies tròfiques possibles, és a 
dir, n’hi ha de depredadors i de comensals, 
tot i que en la seva majoria són detritívors 
o s’alimenten de material vegetal.

El cicle vital dels quironòmids passa 
per diverses fases (vegeu la imatge de la 
pàgina anterior). Els adults (mascle i fe-
mella) constitueixen la fase aèria. Els ous 
es dipositen agrupats en una massa de ge-
latina a les vores de l’aigua. La primera 
fase larvària és semiplanctònica i cerca el 
lloc adequat per instal·lar-s’hi. Les fases de 

larva ii, iii i iv són pròpiament bentòni-
ques i habiten els sediments o bé fan tubs 
sobre les pedres o les plantes aquàtiques, i 
és el període més llarg de la vida del quiro-
nòmid i durant el qual s’alimenta. La fase 
de pupa és bentònica, en algunes espècies, 
o bé nedadora. Consisteix en un període 
de transformació en el qual es forma 
l’adult a l’interior d’una pell (l’anomenada 
«exúvia») que té morfologia diferent per a 
cada espècie. Quan està madura neda fins 
a la superfície de l’aigua perquè l’adult 
n’emergeixi. Per a capturar els quironò-
mids necessitarem, doncs, diferents mèto-
des per a cadascuna de les fases del seu 
desenvolupament, ja que ho fan en medis 
distints.

En el cas dels ambients aquàtics del del-
ta del Llobregat, s’ha constatat que l’època 
de l’any amb més emergències són els me-
sos entre març i juny, tot i que hi ha un se-
gon període a la tardor (vegeu el gràfic se-
güent).

Variació mensual de la temperatura de l’aigua (ºC) i del nombre d’exúvies (emergències d’adults) de quiro-
nòmids recol·lectades en tres llacunes del delta del Llobregat (el Remolar: RE, Ca l’Arana: CA, Cal Tet: CT) 
entre maig-2004 i juliol-2005. Dades inèdites de Sánchez-Millaruelo, Cañedo-Argüelles i Rieradevall.
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13.1. INTRODUCCIÓ

El valor natural del delta del Llobregat va ser 
reconegut ben aviat pels entomòlegs, que des 
de mitjan segle xix van freqüentar la zona 
per a la recol·lecció i l’estudi dels coleòpters. 
La proximitat amb els nuclis metropolitans 
de les comarques del Baix Llobregat i el Bar-
celonès, especialment amb la ciutat de Barce-
lona, va afavorir la presència dels naturalis-
tes, atrets per la gran diversitat d’hàbitats, 
aleshores inalterats o sotmesos a transforma-
cions incipients. El primer catàleg de coleòp-
ters de Catalunya (Cuní Martorell i Martorell 
Peña, 1876) recull, de fet, nombrosos regis-
tres de la desembocadura del Llobregat i 
àrees adjacents, la majoria corresponents a 
localitats clàssiques de l’hemidelta esquerre. 
Anys després, el treball de Cuní Martorell 
(1888) sobre els coleòpters dels voltants de 
Barcelona hi afegeix noves citacions del Del-
ta. Posteriors contribucions (Traizet, 1895; 
Maluquer, 1903; Ferrer Vert, 1904; Zulueta, 
1904; Maluquer, 1916; Codina, 1917) in-
clouen dades puntuals de coleòpters obtin-
gudes de breus excursions a la zona.

A partir dels anys quaranta del segle xx 
s’observa un canvi qualitatiu en l’estudi dels 
coleòpters del Delta. La informació relativa a 
la presència d’espècies és fruit de campanyes 
de recol·lecció sistemàtiques, generalment 
centrades en famílies concretes, com els carà-
bids (Mateu, 1947), els tenebriònids (Español, 
1949a) o altres grups de coleòpters amb afini-
tats taxonòmiques o ecològiques (Lagar, 1951 
i 1953). Els treballs successius d’aquest últim 
autor (Lagar, 1958, 1967a, 1970 i 1976; Lagar i 
Lucas, 1981) proporcionen dades abundants 
referides a l’ordre sencer. La sèrie d’articles 
publicats per Lagar pot considerar-se l’únic 
precedent d’un treball de conjunt sobre els 
coleòpters del delta del Llobregat. La tasca de 
recol·lecció i estudi encetada per l’autor des  
de finals dels anys quaranta s’ha prolongat al 
llarg de dècades d’intensa dedicació i ha acu-
mulat un volum d’informació considerable, 
bona part de la qual resta, encara avui, pen-
dent de processar (J. Fresneda, com. pers.).

Els treballs esmentats no es limiten a una 
llista taxonòmica, sinó que també inclouen 
informació sobre l’hàbitat i la biologia de les 
espècies. Mateu (1947), en particular, ofereix 
una descripció exhaustiva del territori i el 
seus ecosistemes a propòsit de l’estudi de la 
família dels caràbids (de la qual va citar gai-
rebé 150 espècies). Amb vocació conserva-
cionista, aquest i altres entomòlegs alerten de 
la degradació i l’empobriment del Delta cau-
sats pel creixement industrial i la urbanitza-
ció, ja evidents en aquella època (Mateu, 
1947; Español, 1949a; Lagar, 1967a, 1970 i 
1976; Lagar i Lucas, 1981). A partir del anys 
setanta disminueixen els estudis sobre els co-
leòpters de la zona, coincidint amb un nou 
impuls en els plans de desenvolupament, 
materialitzats durant les dècades següents en 
l’expansió de les àrees residencials i turísti-
ques, l’ampliació de l’aeroport de Barcelona 
o el desviament del tram final del riu Llobre-
gat. Excepte algunes contribucions de caire 
monogràfic (Lagar, 1976; Lagar i Lucas, 1981; 
Ribera et al., 1996), les novetats coleoptero-
lògiques del Delta apareixen disperses en es-
tudis faunístics d’abast geogràfic més ampli o 
en treballs de revisió taxonòmica (vegeu l’an-
nex i la bibliografia).

La creació, l’any 1987, de les reserves na-
turals del Remolar-Filipines i de la Ricarda - 
Ca l’Arana constitueix l’embrió d’un projecte 
per a la conservació del Delta que ha cristal-
litzat en ampliacions successives, fins a les 
900 hectàrees que configuren l’actual reserva 
natural. En aquest context s’han realitzat di-
versos estudis ecològics sobre invertebrats 
aquàtics (vegeu Rieradevall i Cañedo-Argüe-
lles, capítol 12 d’aquesta mateixa publicació), 
alguns dels quals amb l’objectiu d’avaluar 
l’impacte de les obres de creació o ampliació 
d’infraestructures al Delta. Més recentment, 
s’ha proposat una llista d’invertebrats que re-
quereixen mesures de conservació a Catalu-
nya, elaborada per la Institució Catalana 
d’Història Natural (2008) com a document 
marc d’un futur decret per a la protecció de 
la fauna amenaçada de Catalunya. Quatre de 
les vint-i-nou espècies de coleòpters conside-
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rades habiten al Delta, dues de les quals són 
objecte de protecció pel Decret 328/1992 (Pla 
d’Espais d’Interès Natural, PEIN). El segui-
ment d’algunes d’aquestes espècies a la zona 
ha permès actualitzar les dades disponibles i, 
fins i tot, aportar novetats per a la fauna co-
leopterològica de Catalunya (Agulló i Prieto, 
2012; Viñolas et al., 2012).

En aquest treball es presenta un inventari 
preliminar de les espècies de coleòpters del 
delta del Llobregat i es comenten breument 
alguns aspectes sobre el seu hàbitat i la seva 
ecologia. Per a l’elaboració de l’inventari 
hem disposat de la informació recopilada 
dels treballs publicats, les dades obtingudes 
de l’examen de la col·lecció del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), i 
algunes aportacions recents, fruit dels mos-
treigs (no sistemàtics) portats a terme els úl-
tims anys per tècnics i col·laboradors del Mu-
seu. Més enllà dels objectius assenyalats, i en 
coherència amb el propòsit d’aquesta mono-
grafia dedicada als sistemes naturals del delta 
del Llobregat — en sintonia també amb la lí-
nia educativa i divulgadora que orienta l’ac-
tivitat dels gestors dels espais naturals del 
Delta—, pretenem donar una visió de con-
junt sobre la diversitat passada i actual dels 
coleòpters, i destacar el paper dins dels eco-
sistemes d’una fauna que, com succeeix amb 
la resta dels invertebrats, queda generalment 
relegada a un segon terme en els programes 
de gestió mediambiental.

13.2. MATERIALS I MÈTODES

13.2.1. Àrea d’estudi i límits  
de l’actual zona protegida

El delta del Llobregat s’estén sobre una plana 
de 98 km2, situada entre el massís de Garraf, 
la serra de Collserola i la muntanya de Mont-
juïc. La ubicació geogràfica del Delta, a l’àrea 
metropolitana del Baix Llobregat i el Barce-
lonès, n’ha determinat la història recent, 
amb transformacions dràstiques derivades 
de l’activitat econòmica i urbanística, espe-

cialment a partir de la segona meitat del se-
gle xx. Correspon a un altre capítol d’aques-
ta monografia la descripció del medi i 
l’anàlisi de com aquestes transformacions 
han incidit en el paisatge i la dinàmica dels 
sistemes naturals del Delta. En el present tre-
ball comentarem només alguns aspectes del 
territori que han condicionat la diversitat 
dels coleòpters, amb la perspectiva històrica 
que ofereixen els treballs publicats en aquest 
respecte i que abasten un segle i mig de pros-
peccions.

L’hemidelta esquerre comprèn Can Tunis 
(esmentat en la majoria de treballs clàssics 
com «Casa Antúnez»), que juntament amb el 
far del Llobregat constitueixen dues de les lo-
calitats més freqüentades en el passat pels 
entomòlegs, reportant un elevat nombre de 
citacions de coleòpters (Cuní Martorell i 
Martorell Peña, 1876; Cuní Martorell, 1888; 
Mateu, 1947; Lagar, 1951, 1953, 1958, 1967a 
i 1970; Lagar i Lucas, 1981). Creuant el tram 
final del riu, desviat cap al sud fa una dècada 
per a l’ampliació del port de Barcelona (Esti-
vill et al., 1998), el Delta s’estén pels munici-
pis del litoral del Baix Llobregat. Al terme 
municipal del Prat de Llobregat pertany la 
major part de la superfície actualment prote-
gida: el tram final del Llobregat; l’estany de 
Cal Tet (creat el 2003 com a mesura com-
pensatòria per la pèrdua d’hàbitats naturals; 
vegeu Seguí i Pérez, 2006); l’estany de Ca 
l’Arana i la platja homònima; les zones agrí-
coles situades a la dreta del canal de la Bu-
nyola i l’estany de la Ricarda; finalment, la 
pineda de Can Camins i la platja del Prat, 
que es prolonga en una franja contínua fins a 
la desembocadura de l’estany del Remolar. 
Dins dels límits municipals de Viladecans 
resta actualment protegida una àrea que in-
clou l’estany del Remolar abans esmentat, la 
maresma de les Filipines, la riera de Sant Cli-
ment, la pineda de Cal Francès i la platja de 
Viladecans, en continuïtat amb la platja del 
Prat. Al municipi de Gavà hi trobem les àrees 
protegides al voltant de l’estany de la Murtra 
i la pineda de la Maiola. Les basses de Cal Di-
moni i les zones agrícoles adjacents, perta-
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nyents al municipi de Sant Boi de Llobregat, 
completen els actuals espais naturals del del-
ta del Llobregat. La figura 1 mostra la zona 
d’estudi i algunes de les localitats de recol-
lecció de coleòpters més freqüentades.

La superfície avui protegida representa 
una mínima part del Delta, molt inferior en 
tot cas al territori prospectat pels entomòlegs 
des de mitjan segle xix fins als anys setanta 
del segle xx. Les dades sobre la presència de 
coleòpters al delta del Llobregat inclouen in-
drets naturals irrecuperables o profunda-
ment transformats des de fa dècades. A més 
de les localitats citades del marge esquerre de 

la desembocadura, hi trobem referències a la 
zona d’aeròdroms del Prat de Llobregat i re-
gistres procedents de les àrees pantanoses 
que s’estenien des de la desembocadura fins 
a l’estany del Remolar, inclosos els estanys  
de l’Illa i de la Podrida, així com les basses de 
Cal Nani (Lagar, 1951, 1953, 1958, 1967a, 
1970 i 2001; Lagar i Lucas, 1981; Fresneda  
i Hernando, 1989; Ribera et al., 1996; Fery i 
Fresneda, 2007). Fins i tot l’extensió de les 
pinedes a què es refereixen Mateu (1947) i 
Lagar (1953, 1967a i 1970) ha quedat consi-
derablement reduïda per l’ús residencial i tu-
rístic dels terrenys que ocupaven. Els regis-
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Figura 1. Mapa del delta del Llobregat amb indicació d’algunes de les localitats de recol·lecció de coleòp-
ters. 1. Can Tunis; 2. Far del Llobregat; 3. Antiga desembocadura del Llobregat; 4. Estany de la Podrida; 5. 
Platja de Ca l’Arana (vora dreta de l’actual desembocadura); 6. Sector de Cal Tet i Cal Nani; 7. Estanys de la 
Ricarda i de l’Illa; 8. Platja del Prat, pineda de Can Camins; 9. El Remolar-Filipines; 10. Riera de Sant Cli-
ment;. 11. Platja de Gavà; 12. Platja de Castelldefels. Ortofotomapa (modificat) obtingut de l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya (www.icgc.cat).
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tres procedents del litoral dels municipis de 
Gavà i Castelldefels són força abundants, no 
solament en alguns dels treballs citats (Lagar, 
1953, 1958, 1967a i 1970; Lagar i Lucas, 
1981), sinó també entre el material de la col-
lecció de l’MCNB examinat.

13.2.2. Hàbitat

El delta del Llobregat presenta els hàbitats 
naturals típics dels aiguamolls costaners, per 
bé que fragmentats i reduïts actualment a zo-
nes molt localitzades. Hi trobem comunitats 
pròpies de les dunes litorals, constituïdes per 
vegetació psammòfila amb la típica estratifi-
cació des del mar cap a l’interior; canyissars i 
jonqueres al voltant de les llacunes d’aigua 
dolça i regs; el mateix medi aquàtic, en forma 
de llacunes permanents o basses temporà-
nies, d’aigua dolça o salina, i finalment els 
salobrars, formats per comunitats vegetals 
associades als sòls més salins. A aquests am-
bients cal referir bona part de les dades sobre 
la presència de coleòpters al Delta. La impor-
tància d’aquesta fauna resideix en l’elevat 
grau d’especialització de molts dels seus re-
presentants (Mateu, 1947; Caussanel, 1965 i 
1970; Basquin, 1981; Eiroa et al., 1988; Ribe-
ra et al., 1996; Novoa et al., 1998; Garrido et 
al., 2008). Les pinedes de pi pinyer, plantades 
de ben antic per a fixar les dunes litorals, 
juntament amb les explotacions hortofrutí-
coles i el medi antròpic associat, constituei-
xen hàbitats que aporten una elevada pro-
porció d’espècies més ubiqües, així com 
plagues i altres elements d’àmplia distribució 
o cosmopolites (Mateu, 1947; Español 1949a; 
Lagar, 1953, 1958, 1967a i 1970; Lagar i Lu-
cas, 1981). Els conreus a penes han deixat ta-
ques aïllades de boscos de ribera com a vesti-
gi d’un hàbitat que devia ocupar antigament 
grans extensions (Folch et al., 1976). Tot i 
així, alguns d’aquest treballs ofereixen refe-
rències o testimoni puntual d’espècies obser-
vades sobre àlbers, oms i salzes dispersos en 
els marges del riu, llacunes i recs (Mateu, 
1947; Lagar, 1967a i 1970).

13.2.3. Citacions bibliogràfiques, 
col·lecció de l’MCNB i prospeccions 
recents

Des de la segona meitat del segle xix s’ha pu-
blicat un bon nombre de treballs que docu-
menten la diversitat de la fauna coleoptero-
lògica del delta del Llobregat. Cal considerar 
amb precaució, però, algunes de les citacions 
més antigues referides a grups de taxonomia 
complexa, l’adscripció específica de les quals 
només pot ser interpretada pels correspo-
nents especialistes. Una part d’aquestes cita-
cions obeeixen a errors d’identificació que es 
poden detectar tenint en compte l’àrea de 
distribució coneguda de les espècies. Prenent 
com a exemple els coleòpters aquàtics — el 
seguiment dels quals ha estat objecte d’espe-
cial atenció al Delta—, l’anàlisi crítica de Ri-
bera et al. (1995 i 1999) ha permès validar la 
majoria de citacions recollides en treballs tan 
antics com els de Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Cuní Martorell (1888) (reitera-
ció, en bona part, de les citacions del treball 
anterior) o Traizet (1895). Han quedat exclo-
ses, això no obstant, algunes de les espècies 
citades, no solament del territori del delta del 
Llobregat, sinó inclús del catàleg ibèric (Ri-
bera et al., 1995 i 1999; Fery i Fresneda, 
2007). Malauradament hi trobem encara im-
portants forats en el coneixement de certs 
grups, alguns de quantitativament tan im-
portants com els curculionoïdeus o estafilí-
nids, malgrat l’esforç de catalogació efectuat 
recentment per a l’àmbit iberobalear (Alon-
so-Zarazaga, 2002; Gamarra i Outerelo, 
2005, 2007, 2008a, 2008b, 2009a i 2009b). Els 
treballs clàssics aporten les úniques citacions 
que hem localitzat sobre la presència de di-
verses espècies al Delta. En general, i tal com 
indiquen Ribera et al. (1995) a propòsit dels 
coleòpters aquàtics (i que fem extensiu a la 
resta de grups), no sembla raonable ignorar 
aquestes citacions per l’únic motiu de ser 
antigues, almenys per a espècies ben conegu-
des que podrien haver desaparegut d’una 
àrea determinada per la pèrdua del seu hàbi-
tat natural. En altres casos, l’absència de 
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nous registres es deu simplement a l’omissió 
involuntària de citacions bibliogràfiques o és 
conseqüència d’un esforç de prospecció in-
suficient, al camp o a les col·leccions.

Aquest últim recurs proporciona l’avan-
tatge material dels propis espècimens. La col-
lecció de l’MCNB, consultada per a l’elabora-
ció d’aquest treball, ofereix una cobertura 
temporal i espacial àmplia, per bé que hi do-
minen els registres més antics (fins a la dèca-
da dels setanta del segle xx) respecte als in-
gressos recents. Malgrat aquest biaix, s’han 
pogut obtenir noves dades o confirmar cita-
cions antigues, sense comptar l’elevat nom-
bre de registres de la col·lecció publicats en 
altres treballs, resultat de la revisió del mate-
rial pels corresponents especialistes (vegeu 
l’annex). Les dimensions de la col·lecció de 
l’MCNB i el volum de dades associades als 
exemplars han impossibilitat la revisió ex-
haustiva dels seus fons, que portaria mesos 
de dedicació exclusiva.

Els registres més recents no permeten do-
nar una aproximació raonable a la composi-
ció actual de la fauna de coleòpters del Delta, 
objectiu inviable donats els plantejaments i 
terminis per a l’elaboració d’aquest treball. 
Les prospeccions realitzades des de l’MCNB 
al llarg dels últims anys responen més aviat a 
objectius específics (Agulló i Prieto, 2012; 
Viñolas et al., 2012), i la majoria d’aporta-
cions de col·laboradors han estat efectuades 
dins el marc de l’estudi d’altres grups d’in-
sectes, alguns dels quals també formen part 
d’aquesta monografia. Tanmateix, el mate-
rial recent ha permès incrementar el catàleg 
d’espècies registrades al Delta, o confirmar, 
de nou, citacions dubtoses o molt antigues, 
algunes de referides a espècies rellevants. 
Resta pendent d’estudi una part important 
dels espècimens recol·lectats al llarg dels úl-
tims anys.

Les prospeccions recents abasten fona-
mentalment les zones actualment protegides 
dels termes municipals del Prat de Llobregat 
i Viladecans, emprant els mètodes de captura 
directa habituals. Una quantitat considerable 
del material aportat per Diego Fernández ha 

estat obtingut mitjançant l’ús de trampes de 
llum de mercuri per a l’estudi dels lepidòp-
ters nocturns.

Al marge del material revisat per l’autor, 
s’ha comptat amb la inestimable col·labora-
ció de José Manuel Diéguez, Josep Muñoz i 
Amador Viñolas per a la determinació de la 
major part del material més recent (vegeu 
l’annex). L’obra de referència utilitzada per a 
l’ordenació dels tàxons i l’actualització no-
menclatural ha estat el catàleg paleàrtic de 
coleòpters de Löbl i Smetana (2003, 2004, 
2006, 2007, 2008, 2010, 2011 i 2013). Com 
que el present treball no té una orientació ta-
xonòmica, i amb l’objectiu de simplificar la 
llista final, les espècies han estat ordenades 
en famílies sense considerar altres categories, 
com ara subfamílies o tribus. La recent pro-
posta d’ordenació de Bouchard et al. (2011), 
centrada en la taxonomia supragenèrica, 
coincideix bàsicament amb l’esquema adop-
tat a nivell de família.

L’heterogeneïtat de les dades reunides, 
conseqüència de la diversitat de metodolo-
gies, orientacions i objectius dels treballs 
consultats, impedeix presentar les dades 
d’una manera homogènia. En particular, i 
llevat d’alguns casos puntuals, els registres 
obtinguts de la bibliografia o de la consulta 
de col·leccions no inclouen coordenades, per 
la qual cosa s’ha optat per consignar directa-
ment els topònims originals, que juntament 
amb la data i la font consultada constitueixen 
la informació bàsica de la llista final d’espè-
cies. El material recol·lectat per D. Fernández 
s’ha assenyalat com a pertanyent a la col·lec-
ció de l’autor, malgrat que una part dels es-
pècimens quedarà dipositada a la col·lecció 
de l’MCNB.

13.3. RESULTATS I DISCUSSIÓ

13.3.1. Inventari taxonòmic

S’han recopilat dades sobre la presència al 
delta del Llobregat d’un total de 980 espècies 
i 502 gèneres. Aquestes citacions es basen en 
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uns 3.500 registres obtinguts de la bibliogra-
fia, de l’examen de la col·lecció de l’MCNB i 
del material recol·lectat recentment. Els co-
leòpters constitueixen un dels ordres d’orga-
nismes més divers, no solament des del punt 
de vista taxonòmic (fet que dificulta l’estu- 
di de molts grups, només a l’abast dels cor-
responents especialistes), sinó també per la 
seva fenologia, cicles vitals i requeriments 
ecològics. La llista d’espècies, per tant, dista 
molt de ser definitiva, especialment pel que 
fa a determinades famílies poc conegudes en 
l’àmbit territorial de Catalunya o fins i tot 
ibèric. L’abast temporal d’aquest catàleg 
comprèn un període de més d’un segle, que 
no té en compte l’evolució de les poblacions i 
la regressió o fins i tot l’extinció local d’al-
guns tàxons.

Les espècies registrades pertanyen a un 
total de 63 famílies, tal com s’indica a la tau-
la 1, que recull el nombre d’espècies expres-
sat en termes absoluts i relatius.

Tenint en compte la distribució per famí-
lies, observem que els grups més ben repre-
sentats són aquells que també ho són, en ge-
neral, en el conjunt de l’ordre dels coleòpters. 
La família dels caràbids és la més diversa, 
amb un 21 % del total d’espècies censades al 
Delta, que representen aproximadament el 
17 % de la fauna ibèrica (Serrano, 2003). Cal 
tenir en compte que aquest grup és un dels 
més ben estudiats a la zona des de ben aviat. 
Només en el treball de Mateu (1947) se citen 
gairebé 150 espècies. No podem oblidar les 
aportacions successives de Jeanne per a la 
fauna ibèrica (vegeu la bibliografia), amb 
abundants registres de caràbids del Delta, la 
majoria obtinguts de l’examen de la col·lecció 
entomològica de l’MCNB.

Un altre contingent nombrós és el dels 
crisomèlids, amb un 11 % del total d’espècies 
registrades al Delta. Aquesta proporció es 
notable, ja que representa (sense considerar 
els Bruchinae) fins al 20 % de les 472 espècies 
de Catalunya (Petitpierre, 2009) i al voltant 
del 12-15 % de les ibèriques, segons diferents 
estimacions (Petitpierre, 2000 i 2009). Els es-
carabeoïdeus en general, i els escarabeids en 

particular, constitueixen un altre dels grups 
més ben estudiats al Delta, sobretot per part 
de Lagar (1953, 1958 i 1967a). Com a resultat 
d’aquestes i d’altres contribucions s’han re-
gistrat 67 espècies o, el que és el mateix, gai-
rebé un 7 % del total. La superfamília dels 
curculionoïdeus aporta en conjunt un 10 % 
de les espècies registrades al Delta, xifra res-
pectable ateses les dificultats per a abordar 
l’estudi d’un grup extremament divers i com-
plex — el catàleg preliminar d’Alonso-Zara-
zaga (2002) comprèn més de 1.700 espècies 
al territori iberobalear.

L’abundància d’ecosistemes aquàtics ha 
fet del delta del Llobregat un entorn propici 
per a la fauna de coleòpters aquàtics, que ha 
estat objecte d’una atenció especial (Cuní 
Martorell i Martorell Peña, 1876; Cuní Mar-
torell, 1888; Traizet, 1895; Lagar, 1951, 1958, 
1967b i 1970; Lagar i Lucas, 1981; Ribera et 
al., 1996). Aquesta agrupació de caire ecològic 
inclou representats de les famílies Dryopidae, 
Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helopho-
ridae, Heteroceridae, Hydraenidae, Hydro-
philidae, Noteridae i Scirtidae. El nombre de 
registres és proporcionalment elevat, i s’ha 
arribat a documentar la presència al Delta 
d’un centenar d’espècies (la majoria ditíscids 
i hidrofílids), moltes de les quals en via de 
desaparició o fins i tot extingides. Si conside-
rem l’àmbit territorial de la península Ibèri-
ca, els coleòpters aquàtics censats al Delta 
representen un 20 % del total per a les famí-
lies considerades (Ribera et al., 1999).

Altres famílies ben representades són els 
antícids, estafilínids, histèrids i tenebriònids 
(Español, 1949a; Lagar, 1970; Yélamos, 1985; 
Yélamos i Ferrer, 1988; Diéguez Fernández, 
2011), entre les quals trobem una proporció 
considerable d’espècies estretament lligades 
als ecosistemes naturals dels Delta.

La figura 2 mostra l’evolució del conei-
xement de la fauna de coleòpters del Delta, 
expressada com a nombre d’espècies regis-
trades al llarg del temps (citacions bibliogrà-
fiques recopilades en el present treball, agru-
pades per dècades). Tenint en compte el 
caràcter acumulatiu del gràfic i l’heteroge-
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Taula 1. Distribució per famílies del nombre d’espècies de coleòpters registrades al delta del Llobregat, 
amb indicació del respectiu tant per cent respecte al total.

Família Espècies % Família Espècies %
Aderidae 1 0,1 Hydrophilidae 20 2,1
Anthicidae 26 2,7 Laemophloeidae 4 0,4
Apionidae 9 0,9 Lampyridae 1 0,1
Bostrichidae 4 0,4 Latridiidae 16 1,6
Buprestidae 20 2,1 Leiodidae 3 0,3
Byrrhidae 2 0,2 Lucanidae 1 0,1
Cantharidae 6 0,6 Malachiidae 12 1,2
Carabidae 204 20,8 Meloidae 9 0,9
Cerambycidae 27 2,8 Monotomidae 2 0,2
Chrysomelidae 111 11,4 Mordellidae 3 0,3
Ciidae 1 0,1 Mycetophagidae 4 0,4
Cleridae 1 0,1 Nanophyidae 1 0,1
Coccinellidae 26 2,7 Nitidulidae 4 0,4
Corylophidae 1 0,1 Noteridae 2 0,2
Cryptophagidae 7 0,7 Oedemeridae 10 1,0
Curculionidae 79 8,1 Phalacridae 6 0,6
Dasytidae 1 0,1 Prionoceridae 1 0,1
Dermestidae 13 1,3 Ptiliidae 1 0,1
Drilidae 1 0,1 Ptinidae 11 1,1
Dryophthoridae 4 0,4 Rhipiphoridae 3 0,3
Dryopidae 2 0,2 Scarabaeidae 67 6,9
Dytiscidae 48 4,9 Scirtidae 2 0,2
Elateridae 13 1,3 Scolytidae 5 0,5
Endomychidae 3 0,3 Scydmaenidae 6 0,6
Erirhinidae 2 0,2 Silphidae 7 0,7
Geotrupidae 4 0,4 Silvanidae 2 0,2
Gyrinidae 5 0,5 Staphylinidae 46 4,7
Haliplidae 8 0,8 Tenebrionidae 50 5,1
Helophoridae 8 0,8 Throscidae 3 0,3
Heteroceridae 2 0,2 Trogidae 3 0,3
Histeridae 29 3,0 Zopheridae 1 0,1
Hydraenidae 6 0,6 Total 980 100
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neïtat quant a l’origen de les dades, no se’n 
poden treure gaires conclusions (les dife-
rències temporals en la intensitat de l’estudi 
són evidents, amb un punt d’inflexió que 
coincideix amb la publicació dels treballs de 
Mateu, Lagar i Jeanne entre la dècada dels 
quaranta i la dels setanta). Cal assenyalar, 
tanmateix, l’important nombre d’espècies ci-
tades entre 2010 i 2013, la majoria en el pre-
sent estudi. Més enllà del caràcter incomplet 
del registre de citacions bibliogràfiques reco-
pilades, l’increment futur del nombre d’espè-
cies correspondrà previsiblement a grups 
poc estudiats.

13.3.2. Registre de citacions  
i localitats

La importància dels estudis previs sobre la 
fauna coleopterològica al Delta es resumeix 
a la figura 3, on s’indica el nombre d’espè-
cies citades i les novetats aportades en al-
guns dels treballs més rellevants. També s’hi 
inclouen les dades obtingudes de la col·lecció 

de l’MCNB (algunes de citades en els treballs 
esmentats, altres d’inèdites), així com el 
nombre d’espècies registrades, resultat de les 
prospeccions no sistemàtiques efectuades 
per tècnics i col·laboradors del Museu. No-
més hem considerat referències a localitats 
precises, excepte per a aquells treballs dedi-
cats monogràficament a l’estudi de la fauna 
del Delta. Així, per exemple, Cuní Martorell 
(1888) cita prop de 900 espècies dels voltants 
de Barcelona, de les quals s’han incorporat a 
l’annex final aquelles assenyalades explícita-
ment d’alguna localitat del Delta (una míni-
ma part; probablement moltes més haurien 
estat localitzades a la zona sense que l’autor 
ho hagués indicat expressament).

El delta del Llobregat ocupa una part im-
portant de la comarca del Baix Llobregat i el 
sector sud del Barcelonès. Administrativa-
ment inclou, totalment o parcialment, els 
municipis de Barcelona, Castelldefels, Cor-
nellà, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Vilade-
cans (Marcos Valiente, 1995). Per raons 
pràctiques i ateses les circumstàncies indica-
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des a l’apartat 13.2.3, només hem considerat 
els termes municipals que limiten amb la lí-
nia de costa (figura 1), als quals pertany, d’al-
tra banda, la major part del territori actual-
ment protegit. Algunes de les localitats de 
l’interior de la plana del Delta (Sant Boi de 
Llobregat, per exemple) proporcionen dades 
abundants i espècies addicionals, com hem 
pogut comprovar a partir de la bibliografia i 
de la revisió parcial dels fons de la col·lecció 
del Museu. S’hi han inclòs els registres pro-
cedents de Castelldefels i Gavà (la majoria 
corresponents a la zona litoral), malgrat que 
desconeixem el punt precís de recol·lecció de 
la resta, que podria situar-se als estreps del 
massís de Garraf, límit occidental d’ambdós 
municipis i del Delta mateix. A la col·lecció 
de l’MCNB trobem espècimens recol·lectats a 
les vores del Llobregat, prop de l’antiga des-
embocadura, alguns dels quals porten eti-
quetes amb la inscripció simplificada «Llo-

bregat, Barcelona». Alguns treballs refereixen 
material procedent del «pla del Llobregat» 
(sense més precisions), localitat que també 
trobem entre el material més antic dipositat 
a la col·lecció del Museu.

A la taula 2 s’indica el nombre d’espècies i 
de registres obtingut de les principals locali-
tats, incloses les de l’hemidelta esquerre, avui 
desaparegudes. Donada la falta de precisió de 
molts dels registres documentats en aquest 
treball (amb superposicionaments evidents 
entre localitats) i l’heterogeneïtat quant a les 
pautes de mostreig, períodes i mètodes apli-
cats, el nombre d’espècies no es pot conside-
rar una mesura de la riquesa específica de 
cada zona, alguna de les quals (per exemple 
Can Tunis o el Far) introdueixen un biaix 
evident per la seva proximitat a la ciutat de 
Barcelona. En el cas dels treballs de Mateu 
(1947), Lagar (1951) i probablement Español 
(1949a) (vegeu la bibliografia i l’annex final), 
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bre d’espècies prèviament citades es destaca en fosc). CunMar: Cuní Martorell i Martorell Peña (1876); Cuní: 
Cuní Martorell (1888); Traizet: Traizet (1895); Zulueta: Zulueta (1904); Mateu: Mateu (1947); Español: Es-
pañol (1949a); Lagar: Lagar (1951, 1953, 1958, 1967a, 1967b, 1970 i 2001), Lagar i Lucas (1981); Jeanne: Jean-
ne (1965, 1966, 1967a, 1967b, 1968a, 1968b, 1968c, 1969, 1971a, 1971b, 1971c, 1972a, 1972b, 1972c i 1980); 
Petitpre: Petitpierre (1980, 1983, 1988, 1999 i 2009); Ribera: Ribera et al. (1996). També s’inclouen les espè-
cies obtingudes de la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (col·l. MZB), i de les prospec-
cions recents efectuades per tècnics i col·laboradors del Museu (ProsRec).
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les dades no assenyalades d’alguna localitat 
concreta corresponen a la zona compresa en-
tre Can Tunis i l’estany del Remolar.

13.3.3. Anàlisi corològica

S’ha efectuat una anàlisi corològica per al 
conjunt dels coleòpters citats al delta del Llo-
bregat. En un exercici de simplificació, hem 
considerat les àrees de distribució biogeogrà-
fica següents: holàrtica, paleàrtica, eurasiàtica, 
europea, mediterrània, mediterrània occiden-
tal, endemisme ibèric i cosmopolita. Excepte 

per a espècies de distribució restringida, tal 
assignació presenta una certa dificultat atesa 
la imprecisió en els límits de les àrees de dis-
tribució i la necessària simplificació per a 
adequar-la a una de les categories conside-
rades. Les mateixes dificultats planteja la ca-
racterització corològica de les faunes de tran-
sició entre diferents àrees biogeogràfiques. 
A la figura 4 es mostra, en termes relatius, el 
nombre d’espècies corresponent a cadascuna 
d’aquestes categories corològiques.

Tal com cabria esperar de la situació geo-
gràfica del delta del Llobregat, l’element coro-
lògic mediterrani contribueix amb un alt per-

Taula 2. Distribució per localitats del nombre d’espècies de coleòpters registrades al delta del Llobregat, 
d’acord amb la toponímia i precisió de les citacions bibliogràfiques i registres examinats en aquest treball. 
S’indica el nombre de registres expressat en tant per cent, el nombre total d’espècies (amb el tant per cent 
respecte al total d’espècies del Delta) i el nombre d’espècies exclusives (amb el tant per cent respecte al total 
d’espècies registrades a la localitat). S’han considerat zones molt imprecises (per exemple «Pla del Llobregat», 
o «Vores del Llobregat») que inclouen altres localitats més concretes, o s’hi sobreposen, de manera que el 
nombre d’espècies no es pot considerar una mesura de la riquesa específica de cada zona.

Localitat %  
registres

Nombre 
d’espècies %

Nombre 
d’espècies 
exclusives

%

El Prat de Llobregat 36,1 544 55,5 176 32,6
Can Tunis 10,8 215 21,9 43 20,0
El far del Llobregat 10,1 214 21,8 37 17,3
Castelldefels 5,8 143 14,6 29 20,3
Gavà 4,2 118 12,0 40 33,9
Vores del Llobregat 3,9 111 11,3 18 16,2
Desembocadura del Llobregat 3,6 101 10,3 16 15,8
El Remolar 3,7 89 9,1 8 9,0
Pla del Llobregat 2,8 71 7,2 10 14,1
Cal Nani 2,0 45 4,6 6 13,3
La Ricarda 1,2 30 3,1 4 13,3
Zona d’aeròdroms (el Prat de Llobregat) 0,8 30 3,1 12 40,0
Riera de Sant Climent 0,5 20 2,0 2 10,0
Estany de l’Illa 0,5 18 1,8 6 33,3
Estany de la Podrida 0,4 12 1,2 3 25,0
Altres localitats 0,8 32 3,3 6 18,8
Delta del Llobregat (sense més precisions) 7,5 259 26,4 55 21,2
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centatge (19 % d’espècies circummediterrànies 
més un altre 16 % del Mediterrani occidental). 
A aquesta categoria correspon una part signi-
ficativa de les espècies estrictament lligades 
als ecosistemes litorals característics del Delta.

Amb tot, les espècies de distribució euro-
pea o eurasiàtica representen el contingent 
més nombrós, amb un 24 % i 19 %, respecti-
vament. Segueixen en ordre d’importància 
l’element paleàrtic (13 %) i l’holàrtic, a més 
distància (4 %). Malgrat que minoritari, cal 
destacar, pel seu interès, el grup format pels 
endemismes ibèrics, amb un pes relatiu del 
2 %. Considerades en conjunt les espècies  
del grup eurasiàtic, sumen el 43 % davant del 
37 % representat per les espècies del grup me-
diterrani (inclosos els endemismes ibèrics). 
Finalment, la fracció cosmopolita o subcos-
mopolita (3 %) inclou espècies banals, plagues 
o elements associats a ambients antròpics.

13.3.4. Breu apunt ecològic sobre 
els coleòpters dels sistemes dunars  
i lacunars

Les dunes, els marjals i els salobrars consti-
tueixen els ambients naturals del delta del 
Llobregat, que també han estat objecte d’un 
major interès quant a la caracterització de la 
fauna coleopterològica.

Pel que fa a l’ecosistema dunar, trobem 
una estructuració amb bandes de vegetació 

ben diferenciades des de la línia de costa fins 
a la duna fixada amb pins, i les jonqueres i ca-
nyissars que circumden els estanys i basses. 
Al llarg d’aquest transsecte s’observa, en ge-
neral, un increment progressiu de la biomas-
sa i la diversitat d’espècies. La topografia del 
terreny, així com els factors climàtics i edà-
fics, determina la colonització i permanència 
dels organismes. Els elements psammòfils 
que freqüenten les zones més costaneres do-
nen pas a una fauna més heterogènia i ubi-
qua, sense adaptacions particulars a la sorra, 
a mesura que ens endinsem cap als terrenys 
de l’interior, amb característiques pròpies de 
sòls ben estructurats (Caussanel, 1970).

La platja, caracteritzada per la manca de 
vegetació i la sorra humida i molt salobre, té 
una fauna halòfila pobra, però força peculiar 
(Caussanel, 1965, 1970; Basquin, 1981), amb 
espècies despigmentades o que presenten 
homocromia amb el medi. A les platges del 
delta del Llobregat s’han localitzat caràbids 
com Cylindera trisignata i Lophyra flexuosa, 
tenebriònids com Phaleria bimaculata, Pha-
leria acuminata, Trachyscelis aphodioides i 
Xanthomus pallidus, o el rar histèrid Halacri-
tus punctum, depredadors o detritívors que 
s’hi troben generalment sobre les restes ani-
mals o vegetals en descomposició. Algunes 
d’aquestes espècies també es troben sobre la 
sorra seca que circumda les dunes primàries, 
menys salina pel rentat de les pluges, on, a 
més, viuen altres tenebriònids (Tentyria mu-

13 %

19 %

24 %

19 %

16 %
2 % 3 % 4 % Paleàrtic

Eurasiàtic
Europeu
Circummediterrani
Mediterrani occidental
Endemisme ibèric
Cosmopolita
Holàrtic

Figura 4.  Corologia de la fauna de coleòpters del delta del Llobregat.
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cronata, Heliopates littoralis i Halammobia 
pellucida), el caràbid Scarites buparius (prin-
cipal depredador de la comunitat de tene-
briònids), així com alguns histèrids (Atholus 
praetermissus, diferents espècies d’Hippocac-
cus i Hippocacculus), i curculiònids del gène-
re Mesites, que es troben als troncs morts im-
pregnats d’aigua marina (Caussanel, 1965; 
Lagar i Lucas, 1981). Val a dir que un ele-
ment tan especialitzat com Eurynebria com-
planata, caràbid associat als detritus i a les 
restes varades a la platja (Caussanel, 1965), i 
abundant fins a la dècada dels anys seixanta, 
es considera des de fa dècades raríssim o fins 
i tot desaparegut (Lagar, 1976).

Les dunes amb vegetació psammòfila i 
xeròfila sustenten una elevada diversitat 
d’invertebrats, en general, i de coleòpters, en 
particular (Mateu, 1947; Caussanel, 1965, 
1970; Basquin, 1981; Eiroa et al., 1988; No-
voa et al., 1998). La dràstica reducció de 
l’amplada de les platges respecte a l’extensió 
que tenien a principi del segle xx i el conse-
güent empobriment i banalització de la vege-
tació (Folch et al., 1976; Pino i Roa, 1997) 
dibuixen un panorama ben diferent del que 
es documenta, per exemple, als treballs de 
Mateu i Lagar, amb una àmplia representa-
ció de coleòpters associada a una major co-
bertura i diversitat vegetal.

La majoria de les espècies són fitòfagues o 
detritívores, d’activitat diürna o crepuscular, 
que s’ensorren a una certa profunditat du-
rant part del dia. Generalment es troben as-
sociades a les plantes com a font d’aliment o 
refugi, entre les quals Ammophila arenaria, 
Cakile maritima, Calystegia soldanella, Cru-
cianella maritima, Elymus farctus, Echi-
nophora spinosa, Eryngium maritimum, Me-
dicago marina, Pancratium maritimum, 
Polygonum maritimum i Salsola kali, així 
com Atriplex halimus i Salicornia europaea, 
plantes halòfiles que també creixen en zones 
pantanoses o al voltant de tolls temporanis 
d’aigua marina.

Trobem aquí la major diversitat de tene-
briònids sabulícoles (Ammobius, Erodius, 
Halammobia, Heliopates, Phaleria, Stenosis, 

Tentyria i Xanthomus), que solen represen-
tar, a més, el grup més important pel que fa a 
la biomassa d’invertebrats dels arenals. D’hà-
bits heliòfils i de règim detritívor o granívor, 
es localitzen al peu de les plantes o caminant 
sobre les dunes. Quant als escarabeoïdeus, hi 
trobem, entre d’altres espècies, Anomala de-
vota, Brindalus porcicollis, Calicnemis latrei-
llii, Protaetia morio i Scarabaeus semipuncta-
tus, i representants dels gèneres Onthophagus 
i Psammodius, generalment ocults o ensor-
rats al peu de les plantes, sota detritus vege-
tals coberts per la sorra o sota pedres. Bona 
part de les espècies citades destaquen per les 
adaptacions morfològiques que els permeten 
la locomoció per damunt de la sorra o ensor-
rar-se en el substrat fent ús de les tíbies espi-
noses i dilatades, especialment les anteriors, i 
els tarsos curts proveïts de cerres robustes. 
Entre els nombrosos caràbids que poblen 
aquesta zona, trobem espècies dels gèneres 
Calathus, Harpalus, Microlestes, Ophonus, 
Stenolophus… Les comunitats de coleòpters 
florícoles associats a la vegetació esmentada, 
o que poden trobar-se al peu de les plantes, 
sota pedres i troncs, o al voltant de detritus 
vegetals o matèria orgànica en descomposi-
ció, inclouen representants d’altres famílies 
com els antícids (espècies dels gèneres An-
thicus, Cyclodinus, Hirticollis, Notoxus i 
Stricticollis), els crisomèlids de caràcter xerò-
fil (Psylloides marcida, estrictament depen-
dent de Cakile maritima, i altres espècies 
d’aquest i d’altres gèneres d’Alticinae, així 
com diversos Cryptocephalinae, Chrysome-
linae i Bruchinae), curculionoïdeus (apiò-
nids de diferents espècies i representants dels 
gèneres Lixus, Sitona, Bothynoderes, així com 
diversos Cleonini i Baridini), dasítids (Psilo-
thrix viridicoerulea), edemèrids (Chitona su-
turalis, Nacerdes melanura i Stenostoma ros-
tratum), elatèrids (Cardiophorus exaratus i 
Heteroderes algirinus), histèrids (Hypocac-
culus rubripes, Xenonychus tridens, diverses 
espècies dels gèneres Hypocaccus i Saprinus, 
d’hàbits carronyaires), etc.

La zona confluent amb la franja dunar, 
formada pels canyissars i les jonqueres que 
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envolten els estanys i les basses, temporanis 
o permanents, constitueix un ecosistema as-
sentat sobre terrenys argilosos amb un elevat 
grau de salinitat. La vegetació helofítica està 
formada fonamentalment pel canyís (Phrag-
mites australis) i els canyissars amb jonca 
(Scirpus littoralis i Scirpus maritimus), les 
jonqueres de les comunitats de maresma 
(Elymus elongatus, Juncus acutus, Juncus ma-
ritimus i Plantago crassifolia) i els salicornars 
(Salicornia europaea) que ocupen els salo-
brars del Delta. La major humitat i les carac-
terístiques halòfiles de la vegetació afavorei-
xen la presència d’una elevada diversitat de 
caràbids sota les pedres o en els detritus ve-
getals (gèneres Acupalpus, Agonum, Badis-
ter, Bembidion, Brachinus, Chlaenius, Dys-
chirius, Harpalus…), estafilínids d’hàbits 
ripícoles i paludícoles (Bledius, Paederus, 
Quedius, Stenus, o representants de la subfa-
mília Pselaphinae), heterocèrids (Hetero-
cerus), crisomèlids d’un marcat caràcter hi-
gròfil (Plateumaris sericea, Prasocuris junci, i 
certes espècies dels gèneres Chrysolina, Ga-
lerucella, Longitarsus, Neocrepidodera, entre 
d’altres) o escarabèids com Hoplia coerulea.

Les preferències ecològiques dels coleòp-
ters associats al medi aquàtic també cobreixen 
un ampli espectre, determinat en aquest cas 
per paràmetres com la salinitat de les aigües, 
el caràcter temporani o permanent de les bas-
ses, el substrat i el tipus de vegetació. La pre-
sència de certes espècies constitueix, de fet, un 
indicador de l’estat de conservació i de la qua-
litat biològica d’aquest medi (Ribera i Foster, 
1992). El cas dels coleòpters aquàtics és prou 
il·lustratiu de la problemàtica associada a la 
conservació dels ecosistemes litorals, fins i tot 
en àrees que gaudeixen d’algun tipus de pro-
tecció, com és el cas que ens ocupa. El delta 
del Llobregat ha estat, pel que fa a la coleopte-
rofauna aquàtica, una de les zones més ben 
conegudes, no solament de Catalunya, sinó 
del conjunt de zones humides costaneres de la 
península Ibèrica (Ribera et al., 1996). Els tre-
balls de Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888), Traizet (1895), 
Lagar (1951, 1958, 1967a i 1970), Lagar i Lu-

cas (1981), i més recentment Ribera et al. 
(1996), han deixat constància d’un elevat 
nombre d’espècies al Delta. Aquests últims 
autors citen vint-i-set espècies pertanyents a 
sis famílies, fruit de les prospeccions efectua-
des el 1994 a les basses de Cal Nani. Diverses 
espècies dels gèneres Helophorus, Hydroporus 
i Ochthebius han estat registrades per primera 
vegada al Delta arran de l’estudi mencionat. 
La presència documentada d’aquests ele-
ments ha estat efímera, després de la trans-
formació de la zona arran del desviament del 
tram final del Llobregat, pocs anys després 
(Estivill et al., 1998; Seguí i Pérez, 2006). Fins 
a una cinquantena d’espècies de coleòpters 
aquàtics ha estat citada del conjunt format 
pels estanys de l’Illa i de la Podrida, i les bas-
ses de Cal Nani, sense considerar el registres 
procedents dels espais humits de l’hemidelta 
esquerre, desapareguts des de fa encara més 
dècades. En el capítol 12 d’aquesta mateixa 
publicació, Rieradevall i Cañedo-Argüelles 
analitzen el declivi de la diversitat biològica 
d’aquest grup, avalat per prospeccions siste-
màtiques efectuades durant els últims anys.

Les basses temporànies, en particular, 
acullen una comunitat d’invertebrats força 
específica, entre la qual destaquen els coleòp-
ters. Les citacions al Delta de coleòpters 
aquàtics en aquest medi (Berosus, Dryops, 
Helochares, Helophorus, Hydrobius Hygro-
tus, Metaporus i Ochthebius) abunden en la 
majoria de treballs ja referits. El valor con-
servacionista dels hàbitats aquàtics tempora-
nis ha estat reconegut, i el seu seguiment exi-
geix programes específics (Biggs et al., 1994) 
que no són previstos generalment dins els 
plans de gestió del medi aquàtic (malgrat la 
qualificació d’hàbitat d’interès especial per  
la directiva hàbitats), orientats més aviat cap 
a la protecció de les llacunes permanents i 
d’una gran extensió.

Més enllà de les consideracions ecològi-
ques, l’element biogeogràfic afegeix valor al 
delta del Llobregat com a límit de la distribu-
ció d’algunes espècies o refugi d’altres de poc 
conegudes a la península Ibèrica (Ribera et 
al., 1995 i 1996).
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13.3.5. Algunes espècies 
destacables

Hem comentat en apartats anteriors el pro-
tagonisme assolit per l’estudi del caràbids al 
Delta i l’elevat nombre d’espècies registrades 
(vegeu l’annex i la bibliografia). La seva eco-
logia (Lövei i Sunderland, 1996), en particu-
lar l’alta dependència de les condicions del 
medi edàfic, fa dels caràbids uns bons indica-
dors de la salut dels ecosistemes (Rainio i 
Niemelä, 2003). Una fauna sensible, també, a 
la degradació dels ecosistemes litorals, amb 
espècies en regressió a la costa mediterrània 
(Balleto i Casale, 1991). A la situació d’Eury-
ne bria complanata, ja esmentada, cal afegir- 
hi la d’altres espècies com Carabus melan-
cholichus costatus (amb registres relativament 
abundants fins a la dècada dels seixanta) o 
Cylindera germanica sobrina [= catalonica]. 
D’aquesta última, estrictament lligada a les 
llacunes salabroses i salicornars que consti-
tueixen el seu biòtop, disposem d’uns pocs 
registres antics. A Catalunya només s’ha lo-
calitzat al delta del Llobregat i a les llacunes 
de Seròs, província de Lleida. Actualment 
està protegida al Delta pel Decret 328/1992 
(PEIN), i ha estat inclosa en la llista d’espè-
cies d’invertebrats que requereixen mesures 
de protecció a Catalunya (ICHN, 2008) i en 
el projecte de decret de fauna amenaçada de 
Catalunya (taula 3).

Entre els histèrids, trobem Halacritus 
punctum, element mediterrani, únic repre-
sentant del seu gènere a la península Ibèrica i 
conegut a Catalunya només del delta del Llo-
bregat (Can Tunis i platja del Prat). Aquesta 
espècie, escassament citada, ha estat observa-
da entre les algues acumulades a les platges i 
en els tolls d’aigua marina estancada (Yéla-
mos, 2002). El registre més recent del qual 
tenim constància (Lagar, 1970) data dels 
anys cinquanta.

Els escarabeids són un grup ben estudiat 
al Delta, del qual destaquem tres espècies en 
particular. Calicnemis latreillii és un ende-
misme mediterrani estrictament costaner i 
de distribució limitada, a causa del seu règim 

alimentari i dels requeriments per al desen-
volupament de les larves, que depenen de les 
matèries vegetals i de les fustes en descom-
posició de les platges. Els adults, d’activitat 
crepuscular i nocturna, passen el dia ensor-
rats a les dunes, al peu de gramínies, o sota 
detritus vegetals (Lagar, 1953; Muñoz Batet i 
López-Colón, 2000). Lagar (1953 i 1976) des-
taca la presència d’aquesta espècie al delta del 
Llobregat, assenyalant-la com a rara (l’escàs 
material dipositat a la col·lecció de l’MCNB 
correspon a troballes molt antigues). Recent-
ment (març 2011), se n’han localitzat nous 
exemplars a la platja del Prat (Diego Fernán-
dez leg.). Hoplia coerulea se circumscriu a la 
França central i meridional, nord de la pe-
nínsula Ibèrica i l’illa de Mallorca. La degra-
dació de les àrees adjacents als cursos fluvials 
i zones humides que freqüenta l’han fet vul-
nerable, i com a tal figura a l’Atlas y libro rojo 
de los invertebrados amenazados de España 
de Verdú et al. (2011) (taula 3). La sèrie his-
tòrica conservada a l’MCNB dóna testimoni 
de la presència de l’espècie a tota la zona del 
Delta, des de Can Tunis fins a Castelldefels. 
N’hem localitzat poblacions estables a dife-
rents punts de l’àrea protegida (sector del 
Remolar-Filipines, maresmes de Cal Tet i es-
tany de la Ricarda). Scarabaeus semipuncta-
tus és una espècie pròpia de la conca medi-
terrània occidental. Al Mediterrani espanyol 
es troba des d’Almeria fins a Barcelona, així 
com a les illes Balears. Com succeeix amb les 
espècies estrictament associades als sistemes 
dunars litorals, la fragmentació o la degrada-
ció de l’hàbitat causades per l’expansió urba-
nística i el turisme han provocat la regressió 
de les poblacions a bona part de la seva àrea 
de distribució. A Espanya ha estat inclosa per 
Verdú et al. (2011) a l’Atlas y libro rojo de los 
invertebrados amenazados de España (taula 
3). Lagar (1953) fa referència a «la extraordi-
naria abundancia de esta especie», sobre la 
base d’observacions efectuades a les dunes 
del Prat de Llobregat durant la dècada dels 
cinquanta. Actualment, però, és una espècie 
rara a la zona, localitzada en determinats sec-
tors de les platges del Prat i de Castelldefels, 
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molt urbanitzades i sotmeses a una forta 
pressió antròpica.

En contrast amb la pauta general de re-
gressió observada en les poblacions d’inver-
tebrats estrictament lligats a les dunes litorals, 
s’ha documentat recentment la presència al 
Delta (i per primera vegada a Catalunya) del 
tenebriònid Erodius emondi laevis, un altre 
endemisme del Mediterrani occidental (Vi-
ñolas et al., 2012). Els hàbits diürns de l’espè-
cie, ben activa i visible, la seva baixa capacitat 
de dispersió (tots els representants del gène-
re són àpters) i la presència en una zona aï-
llada de la seva àrea de distribució, suggerei-
xen, segons els autors, una introducció 
passiva al Delta, on hauria trobat condicions 
favorables per a establir-se. És improbable 
que hagi passat desapercebuda en una de les 
zones més prospectades de Catalunya des del 
punt de vista entomològic, i després de suc-
cessius treballs de revisió sobre els tenebriò-
nids, tant a escala ibèrica (Español, 1965; Es-
pañol i Viñolas, 1987; Viñolas i Cartagena, 
2005) com del propi Delta (Español, 1949a). 
Es confirma la presència de l’espècie en dife-
rents sectors de la platja del Prat, amb noves 
observacions i captures efectuades durant els 
anys 2011 i 2012.

Axinotarsus peninsularis és un malàquid 
conegut a la península Ibèrica només del 
Delta (Castelldefels i el Prat de Llobregat) i 
de la localitat típica (Barcelona, sense més 
precisions). No tenim constància de nous re-
gistres al marge dels ja esmentats, basats en 
material antic (Pardo Alcaide, 1960; Plata i 
Santiago, 1990), part del qual es troba diposi-
tat a la col·lecció de l’MCNB.

Els edemèrids són una família relativa-
ment petita, però que té dues espècies desta-
cables, que tenen al Delta un dels pocs espais 
en condicions de garantir la seva conservació 
a Catalunya. Chitona suturalis és un element 
halòfil que a la costa catalana només es troba 
als deltes de l’Ebre i del Llobregat (Vázquez, 
1989), amb registres escassos i generalment 
antics. Nous exemplars han estat localitzats 
el 2010 a la platja del Prat, als voltants del Se-
màfor (Viñolas et al., 2012). Stenostoma ros-

tratum és una altra espècie sensible a l’altera-
ció de l’hàbitat i, per tant, un bon indicador 
de l’estat de conservació de les dunes litorals 
que constitueixen el seu biòtop (Vázquez, 
2002). La distribució de Stenostoma rostra-
tum a Catalunya queda circumscrita al delta 
del Llobregat i a una estreta franja litoral de 
la costa de Girona. Les prospeccions efectua-
des recentment al Delta (Agulló i Prieto, 
2012) han permès localitzar-ne poblacions 
estables en diferents sectors de les platges del 
Prat i de Viladecans, després de més de qua-
ranta anys des dels últims registres publicats. 
Totes dues espècies han estat incloses en la 
llista d’invertebrats que requereixen mesures 
de protecció a Catalunya (ICHN, 2008) i en 
el projecte de decret de fauna amenaçada de 
Catalunya (taula 3).

Entre els cerambícids, el Delta disposa 
d’un endemisme ibèric força interessant, 
Iberdorcadion suturale. Fora del Delta, a Ca-
talunya només ha estat localitzat en punts 
molt concrets del litoral tarragoní. Es troba 
prop del mar, en terrenys descoberts, cami-
nant pel terra o amagat sota les pedres (La-
gar, 1963). Espècie comuna al Delta fins fa 
unes dècades, com ho demostren les sèries 
dipositades a l’MCNB i les dades aportades 
per Lagar (vegeu l’annex), actualment és 
molt rara, fins al punt de ser inclosa en el De-
cret 328/1992 (PEIN), en la llista d’inverte-
brats que requereixen mesures de protecció a 
Catalunya (ICHN, 2008) i en el projecte de 
decret de fauna amenaçada de Catalunya 
(taula 3).

Una bona part de les novetats per a la fau-
na del Delta provenen del material de la fa-
mília dels curculiònids recol·lectat recent-
ment (vegeu l’annex). Destaca, en particular, 
Lixus rubicundus, espècie distribuïda per 
part d’Europa, el Marroc i l’Àsia central, i re-
gistrada per primera vegada a la península 
Ibèrica (Viñolas et al., 2014) a partir d’un 
exemplar capturat al Prat de Llobregat l’any 
2010. Algunes de les espècies citades en aquest 
apartat es mostren a la figura 5.
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13.4. COMENTARIS FINALS

En aquest treball presentem un inventari 
preliminar dels coleòpters citats del delta del 
Llobregat, acompanyat d’algunes considera-
cions de caire faunístic i ecològic. No és pos-
sible sintetitzar en un estudi d’aquestes ca-
racterístiques un segle i mig de prospeccions 
en un dels espais naturals de Catalunya més 
freqüentats pels entomòlegs i més ben estu-
diats des del punt de vista coleopterològic. 
Les dades publicades representen una part de 
la informació encara per processar, amagada 
en col·leccions entomològiques públiques i 
privades.

L’esforç de recol·lecció ha estat considera-
ble. Un exemple ens el proporciona l’ento-
mòleg Àngel Lagar, a qui devem una part es-
sencial del coneixement dels coleòpters del 
Delta: les trenta campanyes i les vuit-centes 
visites que l’autor refereix entre 1948 i 1974 

(Lagar, 1976), s’han traduït en centenars d’es-
pècies identificades, sense comptar les apor-
tacions posteriors (Lagar i Lucas, 1981) i el 
material pendent d’estudi, dipositat a la seva 
col·lecció.

El nombre d’espècies inventariades s’apro-
xima al miler, pertanyents a seixanta-tres fa-
mílies. La composició de la fauna coleopte-
rològica del Delta és el resultat de diferents 
influències, amb domini dels elements coro-
lògics eurasiàtic i mediterrani. Aquestes xi-
fres globals no tenen en compte, però, els 
canvis poblacionals produïts per les transfor-
macions radicals a què ha estat sotmès el ter-
ritori, especialment durant les últimes dèca-
des (Folch et al., 1976; Estivill et al., 1998). 
Determinar la composició actual per a un 
grup de la complexitat dels coleòpters exi-
geix un gran esforç de prospecció continua-
da, que tingui en compte, a més, la diversitat 
de cicles vitals, fenologies i requeriments 

Taula 3. Coleòpters del delta del Llobregat que gaudeixen d’algun tipus de protecció o inclosos en un futur 
decret de protecció de fauna amenaçada de Catalunya. LRIE: Atlas y libro rojo de los invertebrados amenaza-
dos de España (especies vulnerables), Verdú et al. (2011). PEIN: Decret 328/1992 pel qual s’aprova el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (espècies protegides per al delta del Llobregat). ICHN: Invertebrats que requerei-
xen mesures de conservació a Catalunya (ICHN, 2008). CFAC: Projecte de decret de 2010 del Catàleg de la 
fauna amenaçada de Catalunya, i d’altres aspectes relatius a la fauna protegida (vegeu l’annex 1). S’indiquen 
les categories segons criteri UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) i CNAE (Catàleg 
nacional d’espècies amenaçades, Reial Decret 139/2011). Les espècies assenyalades amb un asterisc han estat 
localitzades al Delta entre 2009 i 2013.

Tàxon LRIE PEIN ICHN CFAC
Categoria

UICN CNAE
Chitona suturalis* en perill vulnerable

Cylindera germanica sobrina 
[= catalonica]

en perill 
crític

en perill 
d’extinció

Hoplia coerulea* vulnerable

Iberdorcadion suturale* en perill 
crític

en perill 
d’extinció

Scarabaeus semipunctatus* vulnerable

Stenostoma rostratum* en perill 
crític

en perill 
d’extinció
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Figura 5. Habitus d’alguns coleòpters del delta del Llobregat. Les fotografies corresponen a exemplars de 
la col·lecció de l’MCNB (s’indica el número de registre). a. Cylindera germanica sobrina (Gory) [=catalonica 
Beuthin], MZB 71-2468, 9,0 mm; b. Eurynebria complanata (Linnaeus), MZB 74-7255, 18,0 mm; c. Cybister 
tripunctatus africanus Laporte, MZB 71-2469, 29,5 mm; d. Axinotarsus peninsularis Abeille de Perrin, MZB 
76-7814, 4,0 mm; e. Scarabaeus semipunctatus Fabricius, MZB 2016-3347, 24,5 mm; f. Hoplia coerulea 
(Drury) ♂, MZB 2013-2264, 10,5 mm; g. Calicnemis latreillii Laporte, MZB 2014-3111, 20,5 mm; h. Chitona 
suturalis (Olivier), MZB 2010-1815, 9,5 mm; i. Stenostoma rostratum (Fabricius), MZB 2010-1811, 9,5 mm; 
j. Erodius emondi laevis Solier, MZB 2016-3341, 14,5 mm; k. Iberodorcadion suturale (Chevrolat), MZB 2016-
3344, 16,5 mm; l. Lixus rubicundus Zoubkoff, MZB 2013-1367, 8,5 mm.
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ecològics. De la laboriositat d’aquesta tasca, 
en donen testimoni els treballs dedicats als 
coleòpters aquàtics del Delta, grup d’una ele-
vada significació mediambiental i que ha pa-
tit d’una manera dramàtica les conseqüèn-
cies de la pressió antròpica. El nombre 
d’espècies registrades ha disminuït amb el 
pas del temps, com evidencien Ribera et al. 
(1996) i més recentment Rieradevall i Cañe-
do-Argüelles en el capítol 12.

L’ampli cordó dunar que s’estenia origi-
nalment al llarg de tot el Delta ha experi-
mentat també d’una manera severa l’impacte 
de l’activitat humana. A diferència del medi 
aquàtic, no disposem d’estudis específics que 
permetin avaluar els canvis en la composició 
de la fauna coleopterològica d’aquest ecosis-
tema. Les dades se circumscriuen general-
ment a unes poques espècies, el seguiment de 
les quals ha permès documentar-ne el declivi 
fins al punt de ser considerades objectes de 
protecció. En són exemples les espècies in-
closes en l’Atlas y libro rojo de los invertebra-
dos amenazados de España (Verdú et al. 
2011), el Decret 328/1992 (PEIN) o el futur 
decret del Catàleg de la fauna amenaçada de 
Catalunya, que recull una proposta elabora-
da per la Institució Catalana d’Història Na-
tural (2008) (taula 3). Alguns treballs realit-
zats en altres punts d’Espanya (Llorente del 
Moral, 1978; Eiroa i Novoa, 1985 i 1987; 
Eiroa et al., 1988; Novoa et al., 1998; Garrido 
et al., 2008) incideixen en la necessitat de ca-
racteritzar l’entomofauna associada a les 
dunes litorals — formada, en general, per ele-
ments d’una elevada especialització— davant 
el risc de desaparició d’aquests ecosistemes, 
especialment a la costa mediterrània (Balleto 
i Casale, 1991).

L’alteració del Delta i la desaparició de 
l’hemidelta esquerre han comportat la pèrdua 
de la diversitat natural associada a aquests in-
drets (Lagar, 1976; Lagar i Lucas, 1981; Ribe-
ra et al., 1995 i 1996). En el millor dels casos 
s’haurà produït una banalització de la fauna, 
conseqüència de l’antropització del medi. En-
tomòlegs de la talla de Mateu, Español i espe-
cialment Lagar constataren d’una manera 

eloqüent el progressiu empobriment de mol-
tes de les àrees prospectades, avui desapare-
gudes o transformades irreversiblement. Són 
abundants les citacions referides a localitats 
com Can Tunis, el far del Llobregat, l’antiga 
desembocadura del Llobregat i les zones pan-
tanoses que s’estenien al llarg de tot el Delta. 
Les sèries històriques dipositades en el Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona aporten 
una alta proporció de registres d’aquestes 
mateixes localitats (vegeu la taula 2 i l’annex 
final). Les col·leccions d’història natural com 
la de l’MCNB, malgrat les seves limitacions i 
el biaix espacial i temporal que en determinen 
la formació, constitueixen, potencialment, 
una eina valuosa per a detectar canvis en la 
biodiversitat d’un territori (Shaffer et al., 
1998; Pyke i Ehrlich, 2010). Les dades històri-
ques ofereixen el punt de referència per a 
orientar les prospeccions en aquelles àrees 
que conservin l’hàbitat, a fi d’establir les com-
paracions pertinents.

Aquest estudi aporta, tanmateix, novetats 
per a la fauna coleopterològica del Delta. La 
col·lecció reunida per Diego Fernández, en 
particular (de la qual només s’ha pogut estu-
diar una part), contribuirà a l’actualització 
del catàleg d’espècies. Les dades dels últims 
anys corresponen a prospeccions no siste-
màtiques efectuades dins l’actual zona prote-
gida. Les espècies registrades representen un 
20 % del total aportat en aquest treball per a 
un territori i abast temporal més amplis. A 
les novetats esmentades s’hi afegeixen els re-
sultats recents relatius a algunes espècies 
amenaçades (Agulló i Prieto, 2012; Viñolas 
et al., 2012) i fins i tot citacions de noves es-
pècies per a la fauna ibèrica (Viñolas et al., 
2014). Sembla que, almenys pel que fa als sis-
temes dunars, la creació de les zones protegi-
des del Delta i les actuacions orientades al 
manteniment o a la regeneració de la vegeta-
ció d’aquest medi des de 1988 (Roa, 1995) 
han incidit positivament en la preservació de 
les poblacions actuals de certes espècies, i 
han afavorit fins i tot la introducció passiva 
d’elements no autòctons com Erodius emon-
di laevis.
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La figura 2 suggereix que el nombre d’es-
pècies inventariades s’haurà d’incrementar 
en el futur, per bé que l’aparició de nous tà-
xons requerirà un esforç de mostreig (al 
camp o a les col·leccions) cada vegada més 
gran. Cal insistir un cop més en la necessitat 
d’efectuar prospeccions sistemàtiques per a 
obtenir una imatge precisa de la diversitat 
actual dels coleòpters del delta del Llobregat, 
un dels espais naturals de Catalunya més 
emblemàtics i amenaçats alhora.
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boració d’aquest treball. El material recent 
aportat generosament per Diego Fernández, 
actiu recol·lector i estudiós de l’entomofauna 
del Delta des de fa molts anys, ha permès pal-
liar l’escàs marge per a realitzar noves pros-
peccions dins dels terminis fixats per a la 
realització de l’estudi. La major part d’aquest 
material ha estat determinat per José Manuel 
Diéguez (que ens ha aportat registres addi-
cionals del Delta), Josep Muñoz (responsa-
ble de la identificació del gruix dels espèci-
mens, incloent-hi una elevada proporció de 
curculionoïdeus) i Amador Viñolas, que, a 
més, ha revisat la llista d’espècies d’alguns 
grups, entre els quals els tenebriònids i els 
ptínids. Qualsevol error en la interpretació 
de les citacions bibliogràfiques que figuren a 
l’annex final o en l’actualització nomencla-
tural dels tàxons (el criteri adoptat no és ne-
cessàriament compartit per alguns d’aquests 
especialistes) és responsabilitat exclusiva de 
l’autor.

La consulta de la col·lecció de l’MCNB ha 
disposat de les facilitats habituals per part de 
Glòria Masó i Berta Caballero, conservado-
res del Departament d’Artròpodes; agraïm 
així mateix les gestions efectuades per a la 
determinació d’una part del material recol-
lectat per Diego Fernández. També hem 
comptat amb l’eficaç col·laboració de Neus 
Brañas i Sergi Gago, tècnics de col·leccions 

adscrits al citat departament. Josep Germain, 
coordinador del projecte, ens proporcionà 
informació útil sobre treballs i informes tèc-
nics relacionats directament o indirectament 
amb els invertebrats de la zona. Alguns tre-
balls d’Àngel Lagar sobre els coleòpters del 
Delta han estat facilitats per Javier Fresneda. 
Maria Rieradevall ens va permetre accedir a 
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ADDENDA

Aquest capítol es correspon, amb escasses 
modificacions, al manuscrit lliurat als coor-
dinadors del projecte el gener de 2014. Les 
esmenes introduïdes s’han limitat bàsica-
ment a aspectes formals. També s’ha afegit 
una figura amb els habitus d’algunes espècies 
de coleòpters del Delta. No ha estat possible, 
però, actualitzar els continguts a la data de 
publicació, que hauria exigit reescriure una 
part substancial del text i refer taules i figu-
res. L’elaboració de la llista d’espècies es va 
completar el juny de l’any 2013, amb refe-
rència a les fonts bibliogràfiques consultades. 
Alguns dels catàlegs a nivell ibèric en què es 
basen els comentaris faunístics i els criteris 
biogeogràfics adoptats per validar o descar-
tar determinades citacions han estat actua-
litzats, o se n’han publicat de nous. Ha estat 
així, en particular, pel que fa als caràbids 
(Serrano, 2013) i als coleòpters aquàtics (Mi-
llán et al., 2014), dos grups de marcada relle-
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vància per a l’entomofauna del delta del Llo-
bregat i que ocupen bona part de les notes o 
observacions de l’annex. També han apare-
gut altres treballs, d’abast més limitat, sobre 
famílies o gèneres amb espècies citades del 
Delta. Dues publicacions posteriors (Prieto 
et al., 2016; Prieto i Fernández, 2016) han 
permès donar a conèixer dades o interpretar 
algunes novetats faunístiques que, per raons 
de temps i espai, no es van poder tractar ade-
quadament. Actualment, el nombre d’espè-
cies de coleòpters del Delta basat en citacions 
i registres contrastats supera àmpliament el 
miler, sense comptar l’abundant material 
que resta per estudiar.
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ANNEX

Catàleg preliminar dels coleòpters  
del delta del Llobregat

La llista següent es basa en l’examen d’uns 
3.500 registres bibliogràfics i de col·lecció, dels 
quals només hem considerat un registre per 
espècie i localitat. Els tàxons s’han ordenat 
per famílies, alfabèticament. Per a cada espè-
cie s’aporta el nom científic, localitats i dates 
de recol·lecció o observació associades (les 
més recents, segons les fonts consultades), 
així com les citacions bibliogràfiques en què 
apareixen referències explícites a localitats del 
Delta. També s’indica si existeix material di-
positat a la col·lecció de l’MCNB (col·l. MZB, 
fent servir l’acrònim del Museu de Zoologia 
de Barcelona) o a la col·lecció particular de 
Diego Fernández (col·l. DF), per bé que una 
part d’aquesta última quedarà integrada a la 
col·lecció del Museu. Per a algunes espècies 
s’efectuen observacions (Obs.:) o s’aporta in-
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formació addicional. Hem inclòs en un apar-
tat de notes, al final de cada família, comenta-
ris de tipus general, així com les espècies 
conegudes només a partir dels treballs més 
antics, les de presència dubtosa o les que cal 
descartar per causa de citacions errònies.

Les localitats més freqüents s’han abreujat 
de la manera següent: Aeròdroms (zona d’ae-
ròdroms del Prat de Llobregat, en els treballs 
de Lagar); BsCalNani (basses de Cal Nani); 
CaArana (sector de Ca l’Arana); CalNani 
(sector de Cal Nani); CalTet (estany de Cal 
Tet i voltants); CanTun (Can Tunis); Castfels 
(Castelldefels, generalment la zona de dunes); 
DesLlob (antiga desembocadura, abans del 
desviament del tram final del Llobregat); 
FarLlob (el far del Llobregat); l’Illa (estany de 
l’Illa i voltants); Llobregat (vores del Llobre-
gat, als voltants de Barcelona, sense cap altra 
indicació); PlaLlob (pla del Llobregat, sense 
més precisions); PtjaGavà (platja de Gavà, i 
zona de Gavà-Mar, en els treballs de Lagar); 
PratLlob (el Prat de Llobregat, sense més pre-
cisions); Podrida (estany de la Podrida i vol-
tants); PtjaPrat (platja del terme municipal 
del Prat de Llobregat); Remolar (estany del 
Remolar i voltants); Ricarda (estany de la Ri-
carda i voltants); RiStClim (riera de Sant Cli-
ment). Les referències al delta del Llobregat, 
sense cap altra indicació (DeltaLlob), hi han 
estat també incloses, fins i tot quan existeixen 
altres registres de localitats concretes: almenys 
en els treballs de Mateu (1947), Lagar (1951) 
i probablement Español (1949a), aquestes ci-
tacions corresponen a la zona compresa en-
tre Can Tunis i l’estany del Remolar. La resta 
de les localitats s’han expressat en la seva for-
ma completa.

La major part del material de la col·lecció 
de l’MCNB examinat ha estat determinat i/o 
revisat pels autors següents (indiquem, d’en-
tre una llarga llista, les aportacions quan-
titativament més importants): P. Audisio 
(Nitidulidae); P. Aguilera (Heteroceridae); 
C. Besuchet (Staphylinidae: Pselaphinae); 
M. Blas (Leiodidae, Silphidae); H. Coiffait 
(Staphylinidae); J. M. Diéguez (Aderidae, 
Anthicidae, Cantharidae, Chrysomelidae, 

Dasytidae, Lampyridae, Mycetophagidae, 
Staphylinidae); F. Español (Bostrichidae, Bu-
prestidae, Laemophloeidae, Rhipiphoridae, 
Scarabaeidae, Silvanidae, Tenebrionidae); 
R. Fabbri (Byrrhidae); C. Hernando (Dytisci-
dae, Hydrophilidae); C. Jeanne (Carabidae); 
À. Lagar (Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, 
Noteridae); F. Lechanteur (Laemophloei-
dae); M. J. López i P. Mariño (Latridiidae);  
J. Mateu (Carabidae); J. Muñoz (Buprestidae, 
Carabidae, Scarabaeidae); J. C. Otero (Cryp-
tophagidae, Monotomidae); E. Petitpierre 
(Chrysomelidae); P. Plata (Malachiidae); 
G. Platia (Elateridae); E. Plaza (Coccinelli-
dae); M. Prieto (Dermestidae, Meloidae);  
X. Vázquez (Oedemeridae); D. Ventura (Pha-
lacridae); A. Viñolas (Ptinidae, Tenebrioni-
dae); E. Vives (Cerambycidae); T. Yélamos 
(Histeridae); R. Yus (Chrysomelidae: Bru-
chinae).

El material recent aportat per D. Fernán-
dez ha estat determinat per J. M. Diéguez, 
J.  Muñoz, A. Viñolas i l’autor, destacant 
l’aportació de J. Muñoz, quantitativament 
important, especialment pel que fa als carà-
bids i els curculionoïdeus.

Per a l’ordenació dels tàxons, actualitza-
ció nomenclatural i corologia, hem seguit el 
catàleg paleàrtic de coleòpters editat per Löbl 
i Smetana (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011 i 2013). Al costat del nom cientí-
fic considerat vàlid s’indiquen, entre claudà-
tors, alguns dels sinònims amb què s’han ci-
tat els tàxons en la bibliografia consultada o 
que considerem més útils.

F. Aderidae Winkler, 1927
Aderus populneus (Creutzer, 1796)

Gavà (03.01.1933) - Baena Ruiz et al. 
(2012) - col·l. MZB.

F. Anthicidae Latreille, 1819
Anthelephila pedestris (Rossi, 1790)

CanTun (24.12.1916), Castfels 
(01.10.1962), FarLlob (10.02.1959), 
PlaLlob (30.03.1917), PratLlob 
(02.03.2011) - Lagar (1970), Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB, col·l. DF.
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Anthicus antherinus antherinus 
(Linnaeus, 1760)

Aeròdroms (25.11.1951), CanTun, 
FarLlob (30.01.1919), Llobregat 
(10.04.1932), PlaLlob (18.03.1919), 
PratLlob (06.05.1948) - Lagar (1970), 
Diéguez Fernández (2011) - col·l. MZB.

Anthicus fenestratus W. L. E. Schmidt, 
1842

CanTun (18.03.1917), DeltaLlob 
(08.07.1964), FarLlob (02.1941), 
PlaLlob (18.05.1917), PratLlob 
(06.1959) - Diéguez Fernández (2011) - 
col·l. MZB.

Anthicus fuscicornis LaFerté-Sénectère, 
1849

PratLlob (12.11.1951) - Lagar (1970).
Anthicus laeviceps Baudi di Selve, 1877

CanTun, FarLlob (11.1940), PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (04.1934) - 
Diéguez Fernández (2011) - col·l. MZB.

Cyclodinus bremei (LaFerté-Sénectère, 
1842)

CanTun (11.06.1916) - Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Cyclodinus constrictus constrictus 
(Curtis, 1838)

Llobregat (18.03.1919), PratLlob 
(02.1934) - Diéguez Fernández (2011) - 
col·l. MZB.

Cyclodinus humilis (Germar, 1824)
Llobregat, PratLlob (06.05.1948) - 
Lagar (1970), Diéguez Fernández 
(2011) - col·l. MZB.

Cyclodinus minutus (LaFerté-Sénectère, 
1842)

CanTun (12.03.1916), DeltaLlob 
(25.02.1951), FarLlob (30.01.1919), 
PlaLlob (30.03.1917), PratLlob 
(23.03.2011) - Lagar (1970), Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB, col·l. DF.

Cyclodinus salinus (Crotch, 1867)
Llobregat (04.1925) - Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Endomia occipitalis (Dufour, 1843)
Aeròdroms (18.04.1953) - Lagar (1970).

Endomia tenuicollis tenuicollis (Rossi, 
1792)

CanTun, Castfels (01.10.1962) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Endomia unifasciata unifasciata 
(Bonelli, 1812)

FarLlob, PratLlob (27.09.1949) - Lagar 
(1970), Diéguez Fernández (2011) - 
col·l. MZB.

Hirticollis hispidus (Rossi, 1792)
Aeròdroms (10.03.1979), CanTun 
(18.03.1917), FarLlob, PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (30.03.2011) - 
Lagar i Lucas (1981), Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB, col·l. DF.

Hirticollis quadriguttatus (Rossi, 1792)
CalNani (01.03.1980), CanTun 
(02.1936), Castfels (27.01.1963), 
FarLlob (20.09.1919), PlaLlob 
(04.1934), PratLlob (30.03.2011) - 
Lagar i Lucas (1981), Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB, col·l. DF.

Leptaleus rodriguesi (Latreille, 1804)
CanTun (12.03.1917), Gavà 
(20.02.1950), PlaLlob (30.03.1917) - 
Lagar (1970), Diéguez Fernández 
(2011) - col·l. MZB.

Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796)
Castfels (28.10.1965) - Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Microhoria fairmairei (Brisout de 
Barneville, 1863)

Llobregat - Diéguez Fernández (2011) - 
col·l. MZB.

Microhoria plumbea plumbea (LaFerté-
Sénectère, 1842)

Castfels (02.1915) - Diéguez Fernández 
(2011) - col·l. MZB.

Notoxus excisus Küster, 1848
DesLlob (03.07.1914) - Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760)
FarLlob (26.07.1962) - Lagar (1970).

Omonadus formicarius formicarius 
(Goeze, 1777) [= quisquilius Thomson, 
1864]

PratLlob (06.05.1948) - Lagar (1970), 
Diéguez Fernández (2011) - col·l. MZB.
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Pseudotomoderus compressicollis 
(Motschulsky, 1839)

CanTun (11.04.1916), FarLlob 
(01.11.1928), PlaLlob (18.09.1917), 
Remolar (03.1941) - Diéguez 
Fernández (2011) - col·l. MZB.

Stricticollis transversalis transversalis 
(Villa et Villa, 1833) [= tenellus LaFerté-
Sénectère, 1842]

CanTun (11.04.1916), Castfels 
(01.04.1917), FarLlob, PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (04.1934), 
PtjaPrat (9.12.1948) - Lagar (1970), 
Diéguez Fernández (2011) - col·l. MZB.

Notes:
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876), 

Cuní Martorell (1888) i posteriorment 
Zulueta (1904), citen del Delta Anthelephila 
caeruleipennis caeruleipennis (LaFerté- 
Sénectère, 1847) i Anthicus tristis W. L. E. 
Schmidt, 1842. Traizet (1895) cita una vinte-
na d’espècies dels voltants de Barcelona, la 
majoria incloses a la llista.

F. Apionidae Schönherr, 1823
Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) 
[= miniatum Germar, 1833]

DeltaLlob (30.05.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Ceratapion (Acanephodus) onopordi 
onopordi (Kirby, 1808)

PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.
Holotrichapion (Apiops) pisi (Fabricius, 
1801)

DesLlob, PtjaPrat (19.10.1948) - 
Zulueta (1904), Lagar (1967a).

Ischnopterapion (Chlorapion) virens 
(Herbst, 1797)

CanTun (06.06.1948) - Lagar (1967a).
Malvapion malvae (Fabricius, 1775)

PratLlob (19.03.2010) - col·l. DF.
Phrissotrichum (Phrissotrichum) 
tubiferum (Gyllenhal, 1839)

PratLlob (09.11.2010) - col·l. DF.
Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775)

PratLlob (27.04.2011) - col·l. DF.

Notes:
Exapion (Exapion) genistae (Kirby, 

1811) i Protapion trifolii (Linnaeus, 1768), 
són altres espècies del Delta citades per Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876) i Zulueta 
(1904), respectivament.

F. Bostrichidae Latreille, 1802
Amphicerus (Caenophrada) bimaculata 
(Olivier, 1790)

FarLlob (14.11.1930) - Español (1955) 
- col·l. MZB.

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)
FarLlob (12.05.1964) - Lagar (1970).

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)
FarLlob (25.07.1940) - col·l. MZB.

Scobicia pustulata (Fabricius, 1801)
Llobregat (11.06.1908) - Español 
(1955) - col·l. MZB.

F. Buprestidae Leach, 1815
Anthaxia (Anthaxia) anatolica ferulae 
Gené, 1839

Gavà (15.04.1894) - col·l. MZB.
Anthaxia (Cratomerus) hungarica 
hungarica (Scopoli, 1772)

PratLlob - Cobos (1986).
Anthaxia (Haplanthaxia) parallela Gory 
et Laporte, 1839

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum 
umbellatarum (Fabricius, 1787)

Castfels (07.1934), Gavà - col·l. MZB.
Anthaxia (Melanthaxia) nigritula 
nigritula (Ratzeburg, 1837)

Gavà - col·l. MZB.
Anthaxia (Melanthaxia) sepulchralis 
sepulchralis (Fabricius, 1801)

Gavà (12.03.1976) - Lagar i Lucas 
(1981).

Aphanisticus angustatus Lucas, 1846
CanTun (01.05.1928) - col·l. MZB.

Aphanisticus elongatus Villa et Villa, 1835
Castfels (26.04.1976), PratLlob 
(17.05.2010) - Muñoz Batet et al. 
(2003) - col·l. DF.

Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790)
CanTun, Gavà, PratLlob - Cuní 
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Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) - col·l. MZB.

Buprestis (Ancylocheira) 
novemmaculata novemmaculata 
Linnaeus, 1767

PratLlob (25.06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis 
(Lucas, 1846)

Gavà - Cobos (1986).
Meliboeus (Meliboeus) santolinae 
(Abeille de Perrin, 1894)

Gavà - Cobos (1986).
Perotis unicolor unicolor (Olivier, 1790)

Castfels - (Cobos, 1986) - col·l. MZB.
Sphenoptera (Sphenoptera) barbarica 
barbarica (Gmelin, 1790)

Gavà (24.05.1893), Viladecans - col·l. 
MZB.

Trachys minuta minuta (Linnaeus, 1758)
Gavà - col·l. MZB.

Trachys pumila (Illiger, 1803)
Gavà (05.1933) - col·l. MZB.

Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857
PratLlob (23.04.1953) - Lagar (1970).

Trachys troglodytiformis Obenberger, 
1918 [= pygmaea Fabricius, 1787]

Gavà (15.04.1978), PratLlob 
(13.04.2011) - Lagar i Lucas (1981) - 
col·l. DF.

Notes:
Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) i 

Eurythyrea micans (Fabricius, 1792) són dues 
espècies més de les quals només coneixem les 
citacions al Delta de Cuní Martorell i Marto-
rell Peña (1876) i Cuní Martorell (1888).

F. Byrrhidae Latreille, 1804
Curimopsis (Curimopsis) maritima 
(Marsham, 1802)

FarLlob (10.1940) - col·l. MZB.

Notes:
Cuní Martorell (1888) indica la presència 

a Can Tunis d’una altra espècie, Chaetopho-
ra spinosa (Rossi, 1794).

F. Cantharidae Imhoff, 1856
Cantharis (Cantharis) livida Linnaeus, 
1758

CalTet (12.04.2009), DeltaLlob, 
PlaLlob (17.04.1917), PratLlob 
(04.1960), Ricarda (21.08.1990) - Lagar 
(1970) - col·l. MZB.

Cantharis (Cantharis) pallida Goeze, 
1777

Castfels (07.1934), PratLlob 
(26.05.2010) - col·l. MZB, col·l. DF.

Cantharis (Cantharis) pulicaria 
Fabricius, 1781

Castfels (19.03.1894), Llobregat 
(23.03.1918) - col·l. MZB.

Cantharis (Cantharis) rustica Fallén, 
1807

PratLlob (04.1960) - col·l. MZB.
Rhagonycha (Rhagonycha) fulva 
(Scopoli, 1763)

DesLlob, PratLlob (03.07.2012), 
RiStClim (25.06.2010) - Zulueta (1904) -  
col·l. MZB, col·l. DF.

Rhagonycha (Rhagonycha) iberica 
Dahlgren, 1975

PratLlob (30.03.2011) - col·l. DF.

F. Carabidae Latreille, 1802
Abacetus (Astigis) salzmanni (Germar, 
1824)

DeltaLlob, DesLlob, PratLlob (05.1934) 
- Zulueta (1904), Mateu (1947), Jeanne 
(1980) - col·l. MZB.

Acinopus (Acinopus) picipes (Olivier, 
1795)

CanTun (10.1931), DeltaLlob, FarLlob 
(09.1962), Llobregat (06.1931), 
PratLlob (03.08.2011) - Mateu (1947) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Acupalpus (Acupalpus) brunnipes 
(Sturm, 1825) [= atratus Dejean, 1829]

DeltaLlob, PratLlob (09.05.1965) - 
Mateu (1947), Lagar (1967a).

Acupalpus (Acupalpus) elegans (Dejean, 
1829) [= ephippium Dejean, 1829]

DeltaLlob, PratLlob (09.06.2010), 
PtjaPrat (08.01.1961) - Lagar (1967a), 
Jeanne (1971c) - col·l. DF.
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Acupalpus (Acupalpus) luteatus 
(Duftschmid, 1812)

DeltaLlob, PratLlob - Mateu (1947), 
Zaballos i Jeanne (1994), Serrano 
(2003).

Acupalpus (Acupalpus) maculatus 
(Schaum, 1860)

DeltaLlob, Ricarda (06.05.1999) - 
Mateu (1947) - col·l. MZB.

Acupalpus (Acupalpus) meridianus 
(Linnaeus, 1761)

DeltaLlob, PratLlob (25.03.1916) - 
Maluquer (1916), Mateu (1947) - col·l. 
MZB.

Acupalpus (Acupalpus) notatus Mulsant 
et Rey, 1861 [= mayeri Schatzmayr, 1909]

DeltaLlob, FarLlob (30.01.1919), 
Llobregat (17.11.1927), PlaLlob 
(24.03.1917), PratLlob (05.1934) - 
Mateu (1947) - col·l. MZB.

Agonum (Agonum) lugens (Duftschmid, 
1812) [= longipenne Mannerheim, 1844]

Aeròdroms (25.11.1951), CanTun 
(03.1965), DeltaLlob, PratLlob 
(01.06.2011), Remolar (03.1941), 
Ricarda (11.06.2004) - Mateu (1947), 
Jeanne (1968b), Lagar i Lucas (1981)? - 
col·l. MZB.

Agonum (Agonum) monachum 
(Duftschmid, 1812) [= atratum 
Duftschmid, 1812]

DeltaLlob - Mateu (1947).
Agonum (Agonum) muelleri (Herbst, 
1784)

PratLlob (22.01.1927) - Jeanne (1968b) -  
col·l. MZB

Agonum (Europhilus) thoreyi thoreyi 
Dejean, 1828 [= puellum Dejean, 1828]

DeltaLlob, PratLlob (03.08.2011) - 
Mateu (1947) - col·l. DF.

Amara (Amara) aenea (DeGeer, 1774)
CanTun (21.03.1915), DeltaLlob, 
FarLlob (25.07.1940), Llobregat 
(21.03.1931), PlaLlob (30.03.1917), 
PratLlob (23.02.2011), Remolar 
(03.1941) - Zulueta (1904), Mateu 
(1947), Jeanne (1968c) - col·l. MZB, 
col·l. DF.

Amara (Amara) anthobia Villa et Villa, 
1833

DeltaLlob, FarLlob (14.05.1941), 
Llobregat (21.03.1931), PratLlob 
(06.1939) - Mateu (1947), Jeanne 
(1968c) - col·l. MZB.

Amara (Amara) eurynota (Panzer,  
1796)

Gavà, Llobregat (17.04.1926), PratLlob 
- Jeanne (1968c) - col·l. MZB.

Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 
1812)

Llobregat (21.03.1931), PratLlob 
(13.04.2011) - Jeanne (1968c), Lagar  
i Lucas (1981) - col·l. MZB, col·l. DF.

Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 
1810)

DeltaLlob, PratLlob (19.03.2010), 
Remolar (03.1941) - Mateu (1947), 
Jeanne (1968c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Amara (Bradytus) fulva (O. F. Müller, 
1776)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Amara (Camptocelia) affinis Dejean, 
1828

DeltaLlob - Mateu (1947).
Amara (Camptocelia) brevis Dejean, 
1828

DeltaLlob, PratLlob (14.11.1930) - 
Mateu (1947), Jeanne (1968c) - col·l. 
MZB.

Amara (Camptocelia) eximia Dejean, 
1828

DeltaLlob - Mateu (1947).
Amara (Celia) fervida fervida Coquerel, 
1859

PratLlob (16.11.2011) - col·l. DF.
Amara (Celia) fusca Dejean, 1828 
[= complanata Dejean, 1828]

DeltaLlob - Mateu (1947).
Amara (Celia) ingenua (Duftschmid, 
1812)

CanTun (04.1965), DeltaLlob, DesLlob 
(10.1931), PratLlob (09.03.2011) - 
Mateu (1947), Jeanne (1968c) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Amara (Celia) montana Dejean, 1828
FarLlob (01.02.1928), Gavà 
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(16.06.1908), PratLlob - Jeanne (1968c) 
- col·l. MZB.

Amblystomus metallescens (Dejean, 1829)
DeltaLlob, FarLlob, Remolar - Mateu 
(1947), Jeanne (1971c).

Anchomenus (Anchomenus) dorsalis 
(Pontoppidan, 1763)

DeltaLlob, FarLlob (11.1931), PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (05.1934) - 
Maluquer (1916), Mateu (1947), 
Jeanne (1968c) - col·l. MZB.

Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus 
(Fabricius, 1787) [= spurcaticornis Dejean, 
1828]

DeltaLlob, PratLlob (05.1934), Remolar 
(03.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1971a) - col·l. MZB.

Anisodactylus (Hexatrichus) virens 
virens Dejean, 1829

DeltaLlob, PratLlob (05.1934) - Mateu 
(1947), Jeanne (1971a) - col·l. MZB.

Anisodactylus (Pseudodichirius) 
intermedius Dejean, 1829

PratLlob (20.04.1953) - Lagar (1958), 
Jeanne (1971a).

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
DeltaLlob - Mateu (1947).

Apotomus rufus (Rossi, 1790)
CanTun (04.1918), DeltaLlob, 
PratLlob, Remolar (03.1941) - Mateu 
(1947), Jeanne (1967a) - col·l. MZB.

Aptinus displosor (Dufour, 1811)
Castfels (25.11.1962) - col·l. MZB.

Asaphidion curtum curtum (Heyden, 
1870)

CanTun, DeltaLlob, DesLlob (10.1931), 
FarLlob, PratLlob (07.06.1908) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Mateu (1947), Jeanne (1967b) - col·l. 
MZB.
Obs.: citada a la bibliografia com a 
Asaphidion flavipes Linnaeus, espècie 
aliena a la fauna ibèrica, confosa amb 
Asaphidion curtum segons Serrano 
(2003).

Asaphidion rossii (Schaum, 1857)
DeltaLlob, FarLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1967b) - col·l. MZB.

Badister (Badister) meridionalis Puel, 
1925

DeltaLlob, PratLlob, Remolar 
(03.1941), Ricarda (17.06.2004) - 
Mateu (1947), Jeanne (1972a) - col·l. 
MZB.

Badister (Baudia) collaris Motschulsky, 
1844 [= anomalus Perris, 1866]

PratLlob - Jeanne (1972a), Zaballos i 
Jeanne (1994).

Badister (Baudia) peltatus peltatus 
(Panzer, 1796)

PratLlob (02.06.2010) - Zaballos i 
Jeanne (1994), Serrano (2003) - col·l. DF.

Bembidion (Bembidion) 
quadrimaculatum quadrimaculatum 
(Linnaeus, 1761) [= quadriguttatum 
Fabricius, 1775]

CanTun, DeltaLlob, DesLlob - Ferrer 
Vert (1904), Zulueta (1904), Mateu 
(1947).

Bembidion (Bembidion) 
quadripustulatum quadripustulatum 
Audinet-Serville, 1821

DeltaLlob, FarLlob (11.10.1940), 
PlaLlob, PratLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1967b) - col·l. MZB.

Bembidion (Diplocampa) assimile 
Gyllenhal, 1810

DeltaLlob, PratLlob, Remolar (03.1941) 
- Mateu (1947), Jeanne (1967b) - col·l. 
MZB.

Bembidion (Emphanes) axillare 
occiduum Marggi et Hubber, 2001 
[= rivulare Dejean, 1828]

FarLlob (20.01.1919), PratLlob, 
Remolar - Mateu (1947), Jeanne 
(1967b) - col·l. MZB.

Bembidion (Emphanes) normannum 
Dejean, 1831

CanTun (12.03.1916), Llobregat 
(06.1931), PlaLlob (30.03.1917), 
PratLlob - Jeanne (1967b) - col·l. MZB.

Bembidion (Emphanes) tenellum 
tenellum Erichson, 1837

DeltaLlob - Mateu (1947).
Bembidion (Euperyphus) ripicola 
Dufour, 1820
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FarLlob, Llobregat (23.03.1918), 
PratLlob - Mateu (1947), Jeanne 
(1968a) - col·l. MZB.

Bembidion (Metallina) properans 
(Stephens, 1828)

PlaLlob (18.03.1917) - Jeanne (1968a) - 
col·l. MZB.

Bembidion (Neja) ambiguum Dejean, 
1831

DeltaLlob, FarLlob, Llobregat 
(21.03.1931), PratLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1968a) - col·l. MZB.

Bembidion (Nepha) genei hispaniae 
Bonavista et Vigna, 2010

FarLlob (28.01.1919) - Jeanne (1968a) -  
col·l. MZB.

Bembidion (Notaphus) varium (Olivier, 
1795)

DeltaLlob, DesLlob, Llobregat - 
Zulueta (1904), Mateu (1947), Ortuño i 
Toribio (2005).

Bembidion (Ocydromus) decorum 
decorum (Panzer, 1799)

PratLlob (15.03.1964) - Lagar (1967a), 
Jeanne (1968a) - col·l. MZB.

Bembidion (Odontium) foraminosum 
Sturm, 1825

Llobregat, PlaLlob - Jeanne (1968a), 
Ortuño i Toribio (2005).

Bembidion (Peryphus) andreae 
(Fabricius, 1787)

DeltaLlob, DesLlob, FarLlob,  
PratLlob (05.1934) - Zulueta (1904), 
Mateu (1947), Jeanne (1968a) - col·l. 
MZB.

Bembidion (Peryphus) tetracolum Say, 
1823

CanTun, DeltaLlob, FarLlob 
(17.05.1927), PratLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1968a), Ortuño i Toribio 
(2005) - col·l. MZB.
Obs.: citada per Mateu (1947) i Jeanne 
(1968a) com a Ocydromus ustulatus 
Linnaeus (vegeu també Ortuño i 
Toribio, 2005).

Bembidion (Philochtus) iricolor Bedel, 
1879

DeltaLlob - Mateu (1947).

Bembidion (Philochtus) lunulatum 
(Geoffroy, 1785)

DeltaLlob, PlaLlob (24.03.1917) - Mateu 
(1947), Jeanne (1967b) - col·l. MZB.

Bembidion (Phyla) obtusum Audinet-
Serville, 1821

FarLlob (21.01.1919), Llobregat 
(06.1931), PratLlob - Lagar (1967a), 
Jeanne (1968a) - col·l. MZB.

Bembidion (Princidium) punctulatum 
punctulatum Drapiez, 1820

DeltaLlob - Mateu (1947).
Bembidion (Sinechostictus) cribrum 
cribrum Jacquelin du Val, 1852

DeltaLlob, PratLlob (14.04.1927) - 
Mateu (1947), Jeanne (1968a) - col·l. 
MZB.

Bembidion (Sinechostictus) dahlii 
Dejean, 1831

Llobregat (06.1931) - Jeanne (1968a) - 
col·l. MZB.

Bembidion (Talanes) aspericolle 
(Germar, 1829)

CanTun (12.03.1916), DeltaLlob, 
DesLlob (10.1931), Llobregat 
(18.05.1934), PlaLlob (30.03.1917) - 
Mateu (1947), Jeanne (1967b) - col·l. 
MZB.

Brachinus (Brachinus) crepitans 
(Linnaeus, 1758)

DeltaLlob, Llobregat - Mateu (1947), 
Jeanne (1972b).

Brachinus (Brachinus) plagiatus Reiche, 
1868

DeltaLlob, PratLlob (01.06.2011), 
Ricarda (11.06.2004) - Mateu (1947), 
Jeanne (1972b) - col·l. MZB, col·l. DF.

Brachinus (Brachynidius) explodens 
Duftschmid, 1812

DeltaLlob, FarLlob (09.1962), Gavà 
(06.1908) - Mateu (1947), Jeanne 
(1972b) - col·l. MZB.

Brachinus (Brachynidius) sclopeta 
(Fabricius, 1792)

DeltaLlob, Llobregat (21.03.1931), 
PlaLlob (30.03.1917), PratLlob 
(08.03.1968) - Mateu (1947), Jeanne 
(1972b) - col·l. MZB.
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Brachinus (Brachynolomus) 
inmaculicornis inmaculicornis Dejean, 
1826

FarLlob (16.07.1925) - Jeanne (1972b) - 
col·l. MZB.

Brachinus (Cnecostolus) exhalans (Rossi, 
1792)

DeltaLlob, Remolar (03.1941) - Mateu 
(1947), Jeanne (1972b), Zaballos i 
Jeanne (1994).

Bradycellus (Bradycellus) brevitarsis 
Normand, 1946

PratLlob (16.10.2012) - col·l. DF.
Bradycellus (Bradycellus) distinctus 
(Dejean, 1829)

CanTun, DeltaLlob, DesLlob 
(08.12.1964), FarLlob (11.10.1940), 
PratLlob (16.10.2012), Remolar 
(08.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Bradycellus (Bradycellus) lusitanicus 
(Dejean, 1829)

DeltaLlob, Gavà (23.02.1976), PratLlob 
(02.03.2011) - Mateu (1947) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Bradycellus (Bradycellus) verbasci 
(Duftschmid, 1812)

DeltaLlob, FarLlob (11.10.1940), 
PratLlob - Mateu (1947), Jeanne 
(1971c) - col·l. MZB.

Calathus (Bedelinus) circumseptus 
Germar, 1824

CanTun (03.1934), DeltaLlob, DesLlob 
(10.1931), FarLlob (11.10.1940), 
PratLlob (28.07.2010) - Mateu (1947) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Calathus (Calathus) fuscipes graecus 
Dejean, 1831

CanTun (19.03.1960), DeltaLlob, 
DesLlob, FarLlob (09.1962) - Zulueta 
(1904), Mateu (1947) - col·l. MZB.

Calathus (Neocalathus) melanocephalus 
melanocephalus (Linnaeus, 1758)

CanTun (03.1934), DeltaLlob, DesLlob 
- Zulueta (1904), Mateu (1947) - col·l. 
MZB.

Calathus (Neocalathus) mollis mollis 
(Marsham, 1802)

CanTun (13.06.1899), DeltaLlob, 
DesLlob, FarLlob (09.1962), PratLlob 
(19.12.2009), Remolar (03.1941) - 
Zulueta (1904), Mateu (1947) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Calodromius spilotus (Illiger, 1798) 
[= quadrinotatus Panzer, 1799]

PratLlob (25.07.1963) - Lagar i Lucas 
(1981).

Calomera littoralis nemoralis (Olivier, 
1790)

CanTun (07.1909), Castfels 
(20.03.1932), DeltaLlob, DesLlob, 
FarLlob (10.1940), Gavà (02.04.1934), 
PlaLlob, PratLlob (10.1934), Remolar - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Codina (1917), Mateu (1947), 
Jeanne (1967a) - col·l. MZB.
Obs.: citada en la majoria de treballs 
com a subespècie de Calomera lunulata 
(Fabricius, 1781).

Calosoma (Campalita) maderae 
maderae (Fabricius, 1775) [= indagator 
Fabricius, 1787]

CanTun (15.04.1949), l’Illa 
(19.04.1956), PratLlob (01.08.1963) - 
Lagar (1958), Jeanne (1969) - col·l. 
MZB.

Carabus (Ctenocarabus) melancholicus 
costatus Germar, 1824

CanTun, DeltaLlob, FarLlob 
(28.02.1941), PratLlob (04.1955), 
Remolar (20.11.1941) - Mateu (1947), 
Jeanne (1969) - col·l. MZB.

Carabus (Megodontus) violaceus fulgens 
Charpentier, 1825 [= muelleri Haury, 
1878]

CanTun (12.1960), DesLlob (10.1931), 
FarLlob (28.05.1964), PlaLlob, PratLlob 
(26.05.2002) - Cuní Martorell (1888), 
Mateu (1947), Jeanne (1969) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Cassolaia maura (Linnaeus, 1758)
Castfels (13.07.1890), DeltaLlob, 
FarLlob (07.06.1956), Gavà, Llobregat 
(03.07.1914), PratLlob (07.06.1908) - 
Codina (1911, 1917), Lagar (1958), 
Zaballos i Jeanne (1994) - col·l. MZB.
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Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis 
(Fabricius, 1787) [= melanicornis Dejean, 
1826]

CanTun (22.04.1915), DeltaLlob, 
PratLlob (04.1934) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB.

Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus 
(Schrank, 1781)

PratLlob - Jeanne (1971c).
Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri Crotch, 
1871

DeltaLlob - Mateu (1947).
Chlaenius (Chlaeniellus) tibialis Dejean, 
1826

CanTun, DeltaLlob - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Mateu (1947).

Chlaenius (Chlaeniellus) tristis tristis 
(Schaller, 1783)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus 
(Paykull, 1790)

DeltaLlob, FarLlob (15.03.1964), 
PlaLlob, PratLlob (03.07.2012) - Mateu 
(1947), Lagar (1967a), Jeanne (1971c) - 
col·l. DF.

Chlaenius (Chlaenites) spoliatus 
spoliatus (Rossi, 1792)

CanTun, DeltaLlob, PratLlob 
(01.04.1955) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Mateu (1947) - 
col·l. MZB.

Chlaenius (Chlaenius) festivus velutinus 
(Duftschmid, 1812) [= auricollis Gené, 
1839]

CanTun, DeltaLlob, PlaLlob 
(18.03.1917) - Cuní Martorell (1888), 
Mateu (1947), Jeanne (1971c) - col·l. 
MZB.

Chlaenius (Epomis) circumscriptus 
(Duftschmid, 1812)

CanTun, DeltaLlob, PratLlob, Remolar 
(03.1941) - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Cuní Martorell (1888), 
Mateu (1947), Jeanne (1971c), Zaballos 
i Jeanne (1994) - col·l. MZB.

Cicindela (Cicindela) campestris 
campestris Linnaeus, 1758

Castfels (01.10.1962), DeltaLlob, Gavà 
(06.1908), Llobregat (02.03.1931) - 
Codina (1917), Mateu (1947) - col·l. 
MZB.

Clivina collaris sanguinea Dejean, 1825
Aeròdroms, CanTun (24.12.1916), 
DesLlob, PlaLlob (18.03.1917), 
PratLlob (05.1934) - Zulueta (1904), 
Jeanne (1967a), Lagar i Lucas (1981) - 
col·l. MZB.
Obs.: segons Lagar i Lucas (1981), cal 
atribuir a collaris les citacions de Mateu 
(1947) referides a Clivina fossor 
(Linnaeus, 1758), citada abans per 
Zulueta (1904) de la desembocadura del 
Llobregat. Vegeu també els comentaris 
de Jeanne (1967a) sobre la distribució i 
l’ecologia d’ambdues espècies.

Cylindera (Cylindera) germanica 
sobrina (Gory, 1833) [= catalonica 
Beuthin, 1890]

DeltaLlob, DesLlob, Llobregat, 
PratLlob (07.04.1908) - Codina 
(1910a), Codina (1917), Mateu (1947) 
- col·l. MZB.

Cylindera (Cylindera) paludosa (Dufour, 
1820)

CanTun, Castfels (07.07.1895), 
DeltaLlob, DesLlob (16.06.1926), 
FarLlob (21.07.1918), Llobregat, 
PratLlob (02.07.1949), Remolar - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Codina (1910b, 
1917), Mateu (1947), Jeanne (1967a) - 
col·l. MZB.

Cylindera (Eugrapha) trisignata 
trisignata (Dejean, 1822)

Castfels (05.06.1917), DeltaLlob, 
PratLlob (07.06.1908), Remolar - 
Codina (1917), Mateu (1947) - col·l. 
MZB.

Daptus vittatus Fischer von Waldheim, 
1823

PratLlob - Lagar (1967a).
Demetrias (Demetrias) atricapillus 
(Linnaeus, 1758)

DeltaLlob, DesLlob, PratLlob - Zulueta 
(1904), Mateu (1947), Jeanne (1972b).
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Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
CanTun (20.09.1964), DeltaLlob, 
FarLlob, Llobregat (06.1931), PratLlob 
(05.1934) - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Cuní Martorell (1888), 
Mateu (1947), Jeanne (1971a) - col·l. 
MZB.

Dicheirotrichus (Dicheirotrichus) 
obsoletus (Dejean, 1829)

CanTun (03.1936), DeltaLlob, DesLlob 
(10.1931), FarLlob (10.1941), PratLlob 
(04.12.2012), Remolar (03.1941), 
Ricarda (11.06.2004) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Distichus (Distichus) planus (Bonelli, 
1813)

DeltaLlob, DesLlob (10.1931), FarLlob 
(11.10.1940), Remolar - Mateu (1947), 
Jeanne (1967a), Zaballos i Jeanne 
(1994) - col·l. MZB.

Dixus clypeatus (Rossi, 1790)
DeltaLlob - Mateu (1947).

Dixus sphaerocephalus (Olivier, 1795)
CanTun (25.02.1928), DeltaLlob, 
FarLlob (11.10.1940), PratLlob 
(25.05.2010) - Mateu (1947), Jeanne 
(1971a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Drypta (Deserida) distincta (Rossi, 1792)
CanTun, DeltaLlob, FarLlob, PratLlob 
(01.06.2011) - Cuní Martorell (1888), 
Mateu (1947), Jeanne (1972b) - col·l. 
DF.

Drypta (Drypta) dentata (Rossi, 1790)
CanTun, DeltaLlob, PlaLlob, PratLlob 
- Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888), Ferrer 
Vert (1904), Mateu (1947), Jeanne 
(1972b).

Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus aeneus 
(Dejean, 1825)

Castfels, FarLlob - Jeanne (1967a).
Dyschirius (Dyschiriodes) apicalis 
Putzeys, 1846

Castfels (04.1934), DeltaLlob, FarLlob, 
Llobregat (06.1931), PratLlob - Mateu 
(1947), Jeanne (1967a) - col·l. MZB.

Dyschirius (Dyschiriodes) chalybeus 
chalybeus Putzeys, 1846

CanTun (24.05.1915), Llobregat 
(06.1931) - Jeanne (1967a) - col·l.  
MZB.

Dyschirius (Dyschiriodes) punctatus 
Dejean, 1825

FarLlob, Llobregat - Jeanne (1967a).
Dyschirius (Dyschiriodes) salinus 
striatopunctatus Putzeys, 1846

CanTun (27.06.1915), Castfels 
(04.1934), DeltaLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1967a) - col·l. MZB.

Dyschirius (Eudyschirius) gracilis 
ibericus (Fedorenko, 1996)

CanTun, DeltaLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1967a).
Obs.: citada com a Dyschirius lafertei 
Putzeys, sinònim de la subespècie 
nominal.

Dyschirius (Eudyschirius) importunus 
immarginatus Putzeys, 1866

CanTun (12.03.1916), Castfels 
(04.1934), DeltaLlob, FarLlob, 
PratLlob, Remolar (03.1941) - Mateu 
(1947), Jeanne (1967a) - col·l. MZB.

Dyschirius (Paradyschirius) parallelus 
ruficornis Putzeys, 1846

CanTun (24.05.1915) - col·l. MZB.
Eurynebria complanata (Linnaeus, 1767)

CanTun (10.1931), Castfels (04.1934), 
DeltaLlob, DesLlob, FarLlob 
(02.05.1950), PratLlob (05.1934) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Zulueta (1904), 
Mateu (1947), Jeanne (1966) - col·l. 
MZB.

Harpalus (Cryptophonus) litigiosus 
litigiosus Dejean, 1829

PratLlob (01.06.2011) - col·l. DF.
Harpalus (Cryptophonus) melancholicus 
reichei Jakobson, 1907

CanTun (29.08.1900), Castfels, 
DeltaLlob, FarLlob (06.1941), Gavà, 
Remolar (03.1941) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB.

Harpalus (Cryptophonus) tenebrosus 
Dejean, 1829

DeltaLlob, Ricarda (25.08.2004) - 
Mateu (1947) - col·l. MZB.
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Harpalus (Harpalus) anxius 
(Duftschmid, 1812)

Castfels, DeltaLlob, FarLlob 
(26.01.1942), Llobregat (21.03.1931), 
PratLlob (02.10.2012), Remolar 
(03.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Harpalus (Harpalus) attenuatus 
Stephens, 1828

DeltaLlob - Mateu (1947).
Harpalus (Harpalus) cupreus cupreus 
Dejean, 1829

CanTun (01.02.1913), DeltaLlob, 
DesLlob (23.02.1913), FarLlob 
(08.02.1928), PratLlob (05.1934) - 
Mateu (1947), Jeanne (1971b) - col·l. 
MZB.

Harpalus (Harpalus) dimidiatus (Rossi, 
1790)

CanTun (01.02.1913), PratLlob 
(25.02.1957) - Lagar (1958) - col·l. 
MZB.

Harpalus (Harpalus) dispar dispar 
Dejean, 1829

DeltaLlob (11.06.1908), PratLlob 
(03.12.2009) - Mateu (1947) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Harpalus (Harpalus) distinguendus 
distinguendus (Duftschmid, 1812)

CanTun (25.02.1928), DeltaLlob, 
DesLlob (10.1931), FarLlob 
(11.10.1940), PratLlob (29.07.2010) - 
Zulueta (1904), Maluquer (1916), 
Mateu (1947), Jeanne (1971b) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Harpalus (Harpalus) honestus honestus 
(Duftschmid, 1812)

DeltaLlob, Llobregat (21.03.1931), 
PratLlob (20.05.2001) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Harpalus (Harpalus) rubripes 
(Duftschmid, 1812) [= sobrinus Dejean, 
1829]

DeltaLlob - Mateu (1947).
Harpalus (Harpalus) serripes serripes 
(Quensel, 1806)

CanTun, DeltaLlob, FarLlob 
(11.10.1940), Llobregat (21.03.1931), 

PratLlob (9.10.2012) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Harpalus (Harpalus) smaragdinus 
(Duftschmid, 1812)

DeltaLlob, FarLlob (09.1962), 
Llobregat (21.03.1931), PratLlob - 
Mateu (1947), Jeanne (1971b) - col·l. 
MZB.

Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 
1796)

Llobregat (21.03.1931) - col·l. MZB.
Harpalus (Pseudoophonus) griseus 
(Panzer, 1796)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes 
(DeGeer, 1774)

CaArana (19.09.2009), DeltaLlob, 
DesLlob (10.1931), PlaLlob 
(24.03.1917), PratLlob (03.08.2011) - 
Mateu (1947), Jeanne (1971a) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Laemostenus (Laemostenus) 
complanatus (Dejean, 1828)

DeltaLlob, FarLlob (11.10.1940) - 
Mateu (1947) - col·l. MZB.

Lebia (Lamprias) cyanocephala 
cyanocephala (Linnaeus, 1758)

CanTun (03.11.1963), PratLlob 
(15.01.1961) - (Lagar, 1967a).

Lebia (Lamprias) pubipennis Dufour, 
1820

Gavà - Jeanne (1972b).
Lebia (Lebia) scapularis (Geoffroy, 1785)

Castfels - Jeanne (1972b).
Lebia (Lebia) trimaculata (Villers, 1789)

Gavà - Jeanne (1972b).
Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 
Dejean, 1826

CanTun, Castfels, DeltaLlob, PratLlob 
(02.11.2009) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Mateu (1947), Jeanne (1972a), 
col·l. DF.

Lionychus (Lionychus) albonotatus 
(Dejean, 1825)

Castfels (04.1934), DeltaLlob, PratLlob 
(05.1934) - Mateu (1947), Jeanne 
(1972b) - col·l. MZB.
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Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa 
(Fabricius, 1787)

CaArana (19.09.2009), CanTun 
(19.09.1927), Castfels (01.03.1969), 
DeltaLlob, FarLlob (10.1940), 
Llobregat, PratLlob (08.03.1968), 
PtjaPrat (01.08.2009) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Zulueta (1904), 
Codina (1917), Mateu (1947), Jeanne 
(1967a) - col·l. MZB.

Masoreus (Masoreus) wetterhallii 
wetterhallii (Gyllenhal, 1813)

DeltaLlob (13.03.1956) - Lagar (1958).
Microlestes corticalis (Dufour, 1820)

CanTun (23.11.1928), DeltaLlob, 
DesLlob (06.12.1930), FarLlob 
(30.01.1919), PlaLlob (30.03.1917), 
PratLlob (20.04.2010), Remolar 
(03.1941) - Mateu (1947). Jeanne 
(1972b) - col·l. MZB, col·l. DF.

Microlestes luctuosus luctuosus 
Holdhaus, 1904

DeltaLlob - Mateu (1947).
Microlestes negrita negrita Wollaston, 
1854

DeltaLlob, PratLlob (1900) - Mateu 
(1947), Jeanne (1972b) - col·l. MZB.

Microtyphlus zariquieyi C. Bolívar, 1916
CanTun - Jeanne (1967b).

Myriochila (Myriochila) melancholica 
melancholica (Fabricius, 1798)

l’Illa (10.07.1952), PratLlob 
(03.08.2011), Ricarda (29.08.1995) - 
Lagar (1958) - col·l. MZB, col·l. DF.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829
DeltaLlob - Mateu (1947).

Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833
DeltaLlob, FarLlob (14.05.1941) - 
Mateu (1947), Jeanne (1966) - col·l. 
MZB.

Olisthopus fuscatus Dejean, 1828
DeltaLlob, FarLlob (11.10.1940), Gavà, 
Remolar (03.1941) - Mateu (1947), 
Jeanne (1968b) - col·l. MZB.

Olisthopus rotundatus rotundatus 
(Paykull, 1790)

PratLlob (29.02.2012) - col·l. DF.

Omophron (Omophron) limbatum 
(Fabricius, 1777)

CanTun, Llobregat (17.05.1926) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) - col·l. MZB.

Oodes gracilis Villa et Villa, 1833
DeltaLlob (09.02.1949) - Lagar (1958).

Ophonus (Hesperophonus) cribricollis 
(Dejean, 1829)

CanTun (10.1931), DeltaLlob, FarLlob 
(11.10.1940) - Mateu (1947), Jeanne 
(1971a) - col·l. MZB.

Ophonus (Hesperophonus) subquadratus 
(Dejean, 1829)

PratLlob (26.10.2011) - col·l. DF.
Ophonus (Incisophonus) incisus (Dejean, 
1829)

PratLlob (02.11.2009) - col·l. DF.
Ophonus (Metophonus) brevicollis 
(Audinet-Serville, 1821)

DeltaLlob, PratLlob (19.12.2008) - 
Mateu (1947) - col·l. DF.

Ophonus (Metophonus) puncticeps 
Stephens, 1828

DeltaLlob, PratLlob (04.08.2009), 
Remolar (11.1940) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Ophonus (Ophonus) ardosiacus 
(Lutshnik, 1922)

CanTun (10.1914), FarLlob 
(25.07.1940), PratLlob (03.08.2011) - 
Jeanne (1971a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Ophonus (Ophonus) diffinis (Dejean, 
1829)

DeltaLlob, PratLlob (26.01.2010) - 
Mateu (1947), col·l. DF.

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
CanTun, DeltaLlob, PratLlob 
(11.1932), Remolar (25.04.1915) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Mateu (1947), 
Jeanne (1972a) - col·l. MZB.

Paradromius (Manodromius) linearis 
linearis (Olivier, 1795)

CanTun, DeltaLlob, FarLlob 
(11.10.1940), l’Illa (08.05.1955), 
PratLlob (30.11.2011) - Mateu (1947), 
Jeanne (1972b) - col·l. MZB, col·l. DF.
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Paranchus albipes (Fabricius, 1796) 
[= ruficornis Goeze, 1777]

DeltaLlob, PlaLlob (24.03.1917), 
PratLlob (04.1934) - Mateu (1947), 
Jeanne (1968b) - col·l. MZB.

Parophonus (Parophonus) maculicornis 
(Duftschmid, 1812)

DeltaLlob, PratLlob - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c).

Parophonus (Parophonus) mendax 
(Rossi, 1790)

PratLlob - Zaballos i Jeanne (1994).
Percus (Pseudopercus) stultus (L. Dufour, 
1820)

Gavà (09.1933) - col·l. MZB.
Philorhizus melanocephalus (Dejean, 
1825)

Aeròdroms (11.1955), PratLlob 
(16.12.2011) - Lagar (1958), Jeanne 
(1972b) - col·l. DF.

Philorhizus vectensis (Rye, 1873)
PratLlob (05.1934) - Jeanne (1972b) - 
col·l. MZB.

Platyderus (Platyderus) espanoli Mateu, 
1952

PratLlob (03.03.1968) - col·l. MZB.
Obs.: a aquesta espècie podria 
correspondre la citació de Lagar (1958) 
de Platyderus (Platyderus) depressus 
(Audinet-Serville, 1821) [com a 
Platyderus ruficollis Marsham], espècie 
pròpia dels Pirineus orientals (Jeanne, 
1968b; Serrano, 2003).

Platytarus faminii faminii (Dejean, 
1826)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Poecilus (Carenostylus) purpurascens 
purpurascens (Dejean, 1828)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Poecilus (Poecilus) cupreus cupreus 
(Linnaeus, 1758)

CanTun (10.1931), DeltaLlob, FarLlob 
(09.1962), PlaLlob (24.03.1917), 
PratLlob (10.04.1960) - Maluquer 
(1916), Mateu (1947), Jeanne (1980) - 
col·l. MZB.

Poecilus (Poecilus) kugelanni (Panzer, 
1797)

DeltaLlob, FarLlob (14.05.1941), 
PlaLlob (18.03.1917), PratLlob 
(10.04.1960) - Mateu (1947), Jeanne 
(1980) - col·l. MZB.

Poecilus (Poecilus) sericeus catalonicus 
Jeanne, 1981

DeltaLlob - Mateu (1947).
Obs.: citada per Mateu com a Poecilus 
(Parapoecilus) sericeus var. koyi 
Germar [actualment Poecilus (Poecilus) 
koyi Germar, 1824], tàxon no present a 
la península Ibèrica. Cal referir aquesta 
citació a la subespècie catalonicus 
(Jeanne, 1980), distribuïda per la 
Catalunya oriental, des de les Alberes 
fins al Montsant (Jeanne, 1980; 
Serrano, 2003).

Pogonus (Pogonoidius) meridionalis 
Dejean, 1828

DeltaLlob, PratLlob, Remolar (08.1941) 
- Mateu (1947), Jeanne (1968a) - col·l. 
MZB.

Pogonus (Pogonus) chalceus (Marsham, 
1802)

DeltaLlob, FarLlob (10.1941), Remolar 
(08.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1968a) - col·l. MZB.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)
PratLlob (14.04.1927), PtjaPrat 
(15.04.1960) - Español (1945), Jeanne 
(1967b) - col·l. MZB.

Pterostichus (Argutor) cursor (Dejean, 
1828)

DeltaLlob, PratLlob (03.1941), Remolar 
(03.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1980) - col·l. MZB.

Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer, 
1796)

DeltaLlob, PratLlob (05.1934), Remolar 
(03.1941) - Mateu (1947), Jeanne 
(1980) - col·l. MZB.

Pterostichus (Melanius) aterrimus 
nigerrimus (Dejean, 1828)

FarLlob (19.03.1964) - Lagar (1967a).
Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita 
(Paykull, 1790)

CanTun, DeltaLlob, PratLlob (03.1941) 
- Cuní Martorell i Martorell Peña 
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(1876), Cuní Martorell (1888), Mateu 
(1947), Jeanne (1965) - col·l. MZB.

Scarites (Parallelomorphus) laevigatus 
Fabricius, 1792

CanTun (22.04.1915), DeltaLlob, 
FarLlob (08.08.1919), Gavà, PratLlob - 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Mateu (1947), 
Jeanne (1967a) - col·l. MZB.

Scarites (Parallelomorphus) terricola 
terricola Bonelli, 1813 [= arenarius 
Bonelli, 1813]

CanTun, Castfels (17.05.1908), 
DeltaLlob, Gavà, PratLlob 
(19.05.2008), Remolar (03.1941) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Mateu (1947), Jeanne (1967a) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Scarites (Scallophorites) buparius 
(Forster, 1771) [= gigas Fabricius, 1781]

CanTun, DeltaLlob (24.08.2002), 
FarLlob (09.1962), l’Illa (08.05.1955), 
PratLlob (20.06.2012), Remolar 
(18.07.2009), Ricarda (29.08.1995) - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Mateu (1947), Jeanne (1967a) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Stenolophus (Egadroma) marginatus 
Dejean, 1829

DeltaLlob, PratLlob (12.05.2010), 
Ricarda (25.08.2004) - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. MZB, col·l. DF.

Stenolophus (Stenolophus) abdominalis 
abdominalis Gené, 1836

PratLlob - Jeanne (1971c).
Stenolophus (Stenolophus) discophorus 
(Fischer von Waldheim, 1823)

DeltaLlob, Remolar - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c).

Stenolophus (Stenolophus) mixtus 
(Herbst, 1784)

DeltaLlob, Remolar - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c).

Stenolophus (Stenolophus) proximus 
Dejean, 1829

DeltaLlob, FarLlob, PratLlob 
(29.06.2011), Remolar - Mateu (1947), 
Jeanne (1971c) - col·l. DF.

Stenolophus (Stenolophus) 
skrimshiranus Stephens, 1828

DeltaLlob (27.03.1966), PlaLlob - Lagar 
(1967a), Jeanne (1971c).

Stenolophus (Stenolophus) teutonus 
(Schrank, 1781)

CanTun, Castfels, DeltaLlob, DesLlob, 
PratLlob (21.06.2011) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Zulueta (1904), 
Mateu (1947), Jeanne (1971c) - col·l. DF.

Stomis (Stomis) pumicatus pumicatus 
(Panzer, 1796)

DeltaLlob - Mateu (1947).
Syntomus foveatus (Geoffroy, 1785)

DeltaLlob, FarLlob (11.10.1940) 
PratLlob (05.1934) - Mateu (1947), 
Jeanne (1972b) - col·l. MZB.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 
1812)

Aeròdroms (02.03.1953), PratLlob - 
Lagar (1958), Jeanne (1972b).

Tachys (Paratachys) bistriatus 
(Duftschmid, 1812)

Castfels (04.1934), DeltaLlob, FarLlob 
(26.01.1919), Gavà (02.1935), PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (19.03.2010), 
Remolar (03.1941) - Mateu (1947), 
Jeanne (1967b) - col·l. MZB, col·l. DF.

Tachys (Tachys) scutellaris Stephens, 
1828

DeltaLlob - Mateu (1947).
Tachyta (Tachyta) nana nana 
(Gyllenhal, 1810)

DeltaLlob, Llobregat (05.1917) - Mateu 
(1947) - col·l. MZB.

Tachyura (Sphaerotachys) 
hoemorrhoidalis (Ponza, 1805)

DesLlob, FarLlob (10.1941), PlaLlob 
(30.03.1917), PratLlob (27.04.2011) - 
Jeanne (1967b) - col·l. MZB, col·l. DF.

Tachyura (Tachyura) parvula (Dejean, 
1831)

FarLlob (16.03.1964), PratLlob 
(22.03.1964) - Lagar (1967a).

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825)
CanTun (20.06.1915) - Español (1945) 
- col·l. MZB.
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Trechus (Trechus) quadristriatus 
(Schrank, 1781)

Castfels (01.10.1962), DeltaLlob, 
FarLlob (01.11.1928), Gavà 
(10.07.1915), PratLlob (05.1934) - 
Mateu (1947) - col·l. MZB.

Zabrus (Zabrus) ignavus ignavus Csiki, 
1907

PratLlob (02.11.2009) - col·l. DF.
Zabrus (Zabrus) tenebrioides 
tenebrioides (Goeze, 1777)

CanTun (10.1931), FarLlob 
(04.10.1956) - Lagar (1958), Jeanne 
(1968c) - col·l. MZB.

Zuphium (Zuphium) olens olens (Rossi, 
1790)

DeltaLlob, PratLlob (27.06.2012), 
Remolar (04.1941), Ricarda 
(11.06.2004) - Mateu (1947), Jeanne 
(1972b) - col·l. MZB, col·l. DF.

Notes:
Els treballs de Cuní Martorell i Martorell 

Peña (1876), Cuní Martorell (1888) i Zulueta 
(1904) citen altres caràbids del Delta dels 
quals no hem localitzat citacions posteriors. 
A partir de la distribució coneguda a la pe-
nínsula Ibèrica (vegeu els treballs de Jeanne, 
el catàleg de Serrano, 2003, o la monografia 
d’Ortuño i Toribio, 2005) caldria incloure 
espècies com Brachinus (Dysbrachinus) hu-
meralis Ahrens, 1812, Calosoma (Caloso-
ma) sycophanta (Linnaeus, 1758), Deme-
trias (Aetophorus) imperialis (Germar, 
1824), Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) 
[= vittatus Brullé, 1834] i probablement 
Bembidion (Metallina) lampros (Herbst, 
1784), Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 
[= glabrabus Duftschmid, 1812] o Tachys 
(Paratachys) fulvicollis (Dejean, 1831). Més 
dubtes plantegen les citacions de Badister 
(Badister) unipustulatus Bonelli, 1813, 
Dyschirius (Dyschiriodes) agnatus (Mots-
chulsky, 1844) [citada com a Dyschirius niti-
dus Dejean] i Harpalus (Harpalus) zabroi-
des Dejean, 1829. Sembla menys probable la 
presència al Delta de Bembidion (Perypha-
nes) deletum schulerianum Müller-Motzfeld, 

1986 [citat com a Bembidion nitidulum 
Marsham], Bembidion (Peryphus) femora-
tum femoratum Sturm, 1825 [= concinnum 
Stephens, 1828] (Ortuño i Toribio, 2005 dub-
ten de la presència de l’espècie a la península 
Ibèrica), Cymindis (Cymindis) humeralis 
(Goeffroy, 1785) i Pterostichus (Bothriop-
terus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787), 
la majoria espècies pròpies de les zones mun-
tanyenques de la Península. Mateu (1947) 
cita del Delta Bembidion (Philochtus) guttu-
la (Fabricius, 1792) [com a Philochtus hae-
morrhous Stephens], que a Catalunya es lo-
calitza al Pirineu, segons Ortuño i Toribio 
(2005). Més recentment, Lagar i Lucas (1981) 
citen del Delta Amara (Aco rius) metalles-
cens (C. Zimmermann, 1831), espècie que en 
el Mediterrani ibèric es distribueix des de 
l’Algarve fins a València, sense arribar a Ca-
talunya, segons Serrano (2003).

F. Cerambycidae Latreille, 1802
Agapanthia (Agapanthia) cardui 
(Linnaeus, 1767)

CanTun (06.1882), DesLlob 
(03.07.1914), PratLlob, RiStClim 
(25.06.2010) - Lagar (1967a),  
González et al. (2007) - col·l.  
MZB.

Agapanthia (Agapanthia) suturalis 
(Fabricius, 1787)

PratLlob - Sama (2008).
Agapanthia (Epoptes) dahli (C. F. W. 
Richter, 1820)

DeltaLlob - González et al. (2007).
Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens 
(DeGeer, 1775)

CanTun - Lagar (1967a).
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)

FarLlob (10.09.1957), Ricarda 
(21.08.1990) - Lagar (1967a) - col·l. 
MZB.

Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)
Remolar (02.07.2013) - col·l. DF.

Calamobius filum (Rossi, 1790)
Castfels (07.1934), PratLlob 
(27.04.2011) - Vives (1984) - col·l. 
MZB, col·l. DF.
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Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767)
CanTun (01.05.1963), FarLlob 
(14.05.1964) - Lagar (1967a), Vives 
(1984).

Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 
1781)

PratLlob - González et al. (2007).
Chlorophorus varius varius (O. F. 
Müller, 1766)

Castfels (07.1960), PratLlob, Remolar 
(18.07.2009) - Vives (1984), González 
et al. (2007) - col·l. MZB.

Deilus fugax (Olivier, 1790)
Gavà - González et al. (2007).

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Castfels, PratLlob (24.06.1894) - 
González et al. (2007) - col·l. MZB.

Iberodorcadion (Baeticodorcadion) 
suturale (Chevrolat, 1862) [= suturaloides 
Breuning, 1958]

CanTun (04.1965), DeltaLlob 
(04.08.2001), FarLlob (07.1940), 
PratLlob (01.09.1927), Viladecans - 
Lagar (1963, 1967a), Vives (1984), 
González et al. (2007) - col·l. MZB.

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
PratLlob - col·l. MZB.

Oberea (Amaurostoma) erythrocephala 
(Schrank, 1776)

Gavà (10.07.1951) - Español (1953).
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)

CanTun (06.1897), Castfels 
(22.06.1918) - col·l. MZB.

Pogonocherus perroudi perroudi 
Mulsant, 1839

Castfels (11.1939), PratLlob - Vives 
(1984), González et al. (2007) - col·l. 
MZB.

Pyrrhidium sanguineum Linnaeus, 1758
Gavà - González et al. (2007).

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
CanTun (09.1919) - Vives (1984) - 
col·l. MZB.

Stictoleptura (Stictoleptura) cordigera 
cordigera (Fuessly, 1775)

CanTun, PratLlob (12.06.1932) -  
Lagar (1967a), Vives (1984) - col·l. 
MZB.

Stictoleptura (Stictoleptura) trisignata 
(Fairmaire, 1852)

FarLlob (17.06.1956) - Lagar (1967a).
Stromatium unicolor (Olivier, 1795)

PratLlob - González et al. (2007) - col·l. 
MZB.

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
PratLlob (07.06.1955) - Lagar (1967a) - 
col·l. MZB.

Notes:
De quatre espècies més — Aromia mos-

chata ambrosiaca Steven, 1809, Opsilia 
molybdaena (Dalman, 1817), Saperda sca-
laris scalaris (Linnaeus, 1758) i Stenopterus 
ater (Linnaeus, 1767) [= praeustus Fabricius, 
1792]—, només en coneixem les citacions del 
Delta aportades per Cuní Martorell i Marto-
rell Peña (1876) i Cuní Martorell (1888), prè-
viament considerades per Lagar (1967a).

F. Chrysomelidae Latreille, 1802
Altica oleracea oleracea (Linnaeus,  
1758)

PratLlob (10.1934) - Petitpierre (1999) 
- col·l. MZB.

Aphthona carbonaria Rosenhauer, 1856
PratLlob, Gavà - Petitpierre (1999).

Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)
PratLlob - Petitpierre (1999).

Aphthona nigriceps (Redtenbacher,  
1842)

Gavà - Petitpierre (1999).
Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) 
[= coerulea Geoffroy, 1785]

CanTun, PratLlob (05.1934),  
Llobregat, PlaLlob - Cuní Martorell  
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Petitpierre (1999) - 
col·l. MZB.

Aphthona occitana Doguet, 1988
Gavà - Petitpierre (1999).

Bruchidius biguttatus (Olivier, 1795)
PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.

Bruchidius bimaculatus (Olivier,  
1795)

Llobregat (03.1936), PtjaGavà 
(01.05.1989), Remolar (28.05.2004), 
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RiStClim (25.06.2010) - Yus-Ramos et 
al. (2012) - col·l. MZB.

Bruchidius borowieci Anton, 1998
Remolar (08.05.1988) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchidius calabrensis (Blanchard, 1844)
Remolar (20.07.2006) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchidius cisti (Fabricius, 1775)
PtjaGavà (08.05.1988) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833)
Remolar (23.05.2003) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchidius martinezi (Allard, 1868)
RiStClim (25.06.2010) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchidius mulsanti (Brisout de 
Barneville, 1863)

Remolar (28.05.2004), RiStClim 
(25.06.2010) - Yus-Ramos et al. (2012).

Bruchidius pauper (Bohemann, 1829)
DeltaLlob (05.05.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Bruchidius sericatus (Germar, 1824)
RiStClim (25.06.2010) - Yus-Ramos et 
al. (2012).

Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)
CanTun (25.02.1928), DesLlob 
(23.11.1902), Llobregat (06.12.1930) 
-Maluquer (1903) - col·l. MZB.

Bruchus rufimanus Boheman, 1833
Llobregat (11.06.1908), PratLlob 
(05.1934) - col·l. MZB.

Bruchus tristiculus Fåhraeus, 1839
Gavà (03.01.1933), RiStClim 
(25.06.2010) - Yus-Ramos et al. (2012) -  
col·l. MZB.

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758
PratLlob - Petitpierre (2009).

Cassida pusilla Waltl, 1835
PratLlob - Petitpierre (2009).

Cassida rubiginosa rubiginosa O. F. 
Müller, 1776

PratLlob - Petitpierre (2009).
Cassida viridis Linnaeus, 1758

Gavà (01.06.1908) - Petitpierre (2009) - 
col·l. MZB.

Cassida vittata Villers, 1789
CanTun (04.1965), DeltaLlob, FarLlob 
(30.01.1919), PratLlob (16.04.2012) - 
Maluquer (1916), Lagar (1970) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Chaetocnema (Chaetocnema) hortensis 
(Geoffroy, 1785)

Gavà, PratLlob - Petitpierre (1999).
Chaetocnema (Chaetocnema) obesa 
(Boieldieu, 1859)

PratLlob - Petitpierre (1999).
Chaetocnema (Tlanoma) chlorophana 
(Duftschmid, 1825)

Gavà, PlaLlob, PratLlob (19.03.2010) - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Petitpierre (1999) - col·l. DF.

Chaetocnema (Tlanoma) depressa 
(Boieldieu, 1859)

Castfels, Gavà - Petitpierre (1999).
Chaetocnema (Tlanoma) tibialis (Illiger, 
1807)

CanTun, PratLlob - Petitpierre (1999).
Chrysolina (Centoptera) bicolor 
(Fabricius, 1775)

PratLlob (05.1909) - Petitpierre (1988) 
- col·l. MZB.

Chrysolina (Chrysolina) bankii 
(Fabricius, 1775)

DeltaLlob, DesLlob (23.11.1902), 
FarLlob (30.01.1919), PratLlob 
(23.10.2012) - Maluquer (1903), Lagar 
(1970), Petitpierre (1988) - col·l. MZB, 
col·l. DF.

Chrysolina (Colaphodes) haemoptera 
haemoptera (Linnaeus, 1758)

CanTun, DesLlob, FarLlob (09.1962), 
PratLlob (09.02.2011) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Zulueta 
(1904), Lagar (1970), Petitpierre (1988) -  
col·l. MZB, col·l. DF.

Chrysolina (Erythrochrysa) polita polita 
(Linnaeus, 1758)

DesLlob (06.1954), PratLlob 
(27.04.2011) - Zulueta (1904), Lagar 
(1970) - col·l. DF.

Chrysolina (Hypericia) hyperici hyperici 
(Forster, 1771)

Castfels (09.1962) - col·l. MZB.
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Chrysolina (Maenadochrysa) femoralis 
(Olivier, 1790)

FarLlob (09.1962) - col·l. MZB.
Chrysolina (Palaeosticta) diluta 
(Germar, 1824)

CanTun (10.1931), Castfels 
(15.10.1950), DesLlob, FarLlob 
(28.03.1957), PratLlob (30.11.2011) - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888), Zulueta 
(1904), Lagar (1970), Petitpierre (1988) -  
col·l. MZB, col·l. DF.

Chrysolina (Stichoptera) kuesteri 
friderici (Wagner, 1927)

PratLlob (01.12.1957) - Lagar (1970), 
Petitpierre (1988).

Chrysolina (Sulcicollis) peregrina 
(Herrich-Schäffer, 1838)

PratLlob - Petitpierre (1988).
Chrysomela populi Linnaeus, 1758

DeltaLlob, Llobregat (06.1926) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Lagar (1970) - 
col·l. MZB.

Colaspidema (Colaspidema) barbarum 
(Fabricius, 1792) [= atrum Olivier, 1790]

DeltaLlob, Gavà, Llobregat (06.1926), 
PratLlob (05.1934) - Lagar (1970), 
Petitpierre (1988) - col·l. MZB.

Coptocephala scopolina punctata Weise, 
1889

PtjaPrat (01.08.2009), Remolar 
(18.07.2009) - col·l. MZB.

Crepidodera plutus (Latreille, 1804)
PratLlob (15.01.1926) - Petitpierre 
(1999) - col·l. MZB.

Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Castfels (29.01.1967), Gavà 
(18.06.1961), PratLlob (10.1934) - 
Lagar (1970), Petitpierre (1983) - col·l. 
MZB.

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 
1758)

Castfels (24.05.1917), Gavà 
(18.06.1961), PratLlob (06.1939) - Lagar 
(1970), Petitpierre (1983) - col·l. MZB.

Cryptocephalus (Burlinius) bilineatus 
(Linnaeus, 1767)

PlaLlob, Podrida (01.05.1965), 
PtjaGavà (18.06.1961) - Cuní  
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Lagar (1970).

Cryptocephalus (Burlinius) fulvus fulvus 
(Goeze, 1777)

CanTun (23.05.1968), DeltaLlob 
(19.09.1963), Gavà, PratLlob 
(27.04.2011), PtjaGavà (18.06.1961), 
Remolar (29.06.2008) - Lagar (1970), 
Petitpierre (1980) - col·l. MZB, col·l. 
DF., col·l. Diéguez.

Cryptocephalus (Burlinius) pulchellus 
Suffrian, 1848

Castfels, Gavà, PratLlob, Remolar 
(23.05.2003), RiStClim (25.06.2010) - 
Petitpierre (1980) - col·l. MZB, col·l. 
Diéguez.

Cryptocephalus (Burlinius) rufipes 
(Goeze, 1777)

FarLlob, PratLlob - Petitpierre (1980) - 
col·l. MZB.

Cryptocephalus (Cryptocephalus) crassus 
Olivier, 1791

Gavà (26.06.1918) - Petitpierre (1980) - 
col·l. MZB.

Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
rugicollis Olivier, 1791

DesLlob, Gavà - Zulueta (1904), 
Petitpierre (1980).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
sexpustulatus Villers, 1789

Castfels (07.1934), Gavà, PratLlob 
(25.05.2010), Remolar (28.05.2004), 
RiStClim (25.06.2010) - Petitpierre 
(1980) - col·l. MZB, col·l. DF.

Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
tristigma tristigma Charpentier, 1825

CaArana (26.06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
violaceus violaceus Laicharting, 1781

DesLlob, Gavà - Zulueta (1904), 
Petitpierre (1980).

Dibolia (Eudibolia) femoralis 
Redtenbacher, 1849

CaArana (26.06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

delta-llobregat.indb   452 12/12/2018   16:51:32



ELS COLEÒPTERS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 453

Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)
PratLlob (20.05.2001) - col·l. DF.

Galeruca (Galeruca) artemisiae 
(Rosenhauer, 1856)

Gavà - Petitpierre (1988).
Galeruca (Galeruca) luctuosa (Joannis, 
1865)

PratLlob - Petitpierre (1988).
Galerucella (Neogalerucella) 
calmariensis (Linnaeus, 1767)

Gavà, Llobregat (06.1926), PratLlob - 
Petitpierre (1988) - col·l. MZB.

Galerucella (Neogalerucella) lineola 
lineola (Fabricius, 1781)

PratLlob - Petitpierre (1988).
Gastrophysa (Gastrophysa) polygoni 
polygoni (Linnaeus, 1758)

DeltaLlob, PratLlob (05.1934) - Lagar 
(1970) - col·l. MZB.

Hermaeophaga (Hermaeophaga) 
cicatrix (Illiger, 1807)

Ricarda (19.05.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Hypocassida meridionalis (Suffrian, 1844)
DeltaLlob, PratLlob - Lagar i Lucas 
(1981), Petitpierre (2009).

Hypocassida subferruginea (Schrank, 
1776)

Gavà, PratLlob (10.1934) - Petitpierre 
(2009) - col·l. MZB.

Lachnaia (Lachnaia) paradoxa (Olivier, 
1808) [= vicina Lacordaire, 1848]

Remolar (29.06.2008), RiStClim 
(25.06.2010) - col·l. MZB.

Lachnaia (Lachnaia) pubescens (Dufour, 
1820)

DesLlob, Remolar (28.05.2004) - 
Zulueta (1904) - col·l. MZB.

Lachnaia (Lachnaia) tristigma 
(Lacordaire, 1848)

PratLlob (05.1934) - Petitpierre (1983) -  
col·l. MZB.

Lema (Lema) cyanella (Linnaeus, 1758)
PratLlob (13.04.2011) - col·l. DF.

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
DeltaLlob, PratLlob, Remolar 
(18.07.2009) - Lagar (1970), Petitpierre 
(1988) - col·l. MZB.

Leptomona erythrocephala (Olivier, 1790)
Castfels, FarLlob (30.01.1919), 
PratLlob (07.05.2010) - Lagar (1970), 
Petitpierre (1988) - col·l. MZB, col·l. 
DF.

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
CanTun (06.05.1962) - Lagar (1970).

Longitarsus (Longitarsus) aeruginosus 
aeruginosus (Foudras, 1860)

PratLlob - Petitpierre (1999).
Longitarsus (Longitarsus) codinai Madar 
et Madar, 1965

Gavà, PratLlob - Petitpierre (1999).
Longitarsus (Longitarsus) luridus luridus 
(Scopoli, 1763)

Gavà - Petitpierre (1999).
Longitarsus (Longitarsus) 
melanocephalus (DeGeer, 1775)

PratLlob - Petitpierre (1999).
Longitarsus (Longitarsus) rubiginosus 
(Foudras, 1860)

Gavà - Petitpierre (1999).
Longitarsus (Longitarsus) succineus 
(Foudras, 1860)

Gavà - Petitpierre (1999).
Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 
1763)

CanTun, PratLlob (19.10.2011) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Petitpierre (1999) - col·l. DF.

Neocrepidodera impressa impressa 
(Fabricius, 1801)

CanTun, DeltaLlob, Gavà, l’Illa 
(27.09.1949), PratLlob - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Lagar (1970), 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB.

Ochrosis ventralis (Illiger, 1807)
Remolar (28.05.2004) - col·l. Diéguez.

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.

Pachnephorus (Pachnephorus) bistriatus 
Mulsant et Wachanru, 1852

DeltaLlob (08.12.1964), Remolar 
(03.1941) - col·l. MZB.

Pachnephorus (Pachnephorus) 
cylindricus Lucas, 1849

FarLlob (30.01.1919), Gavà, PlaLlob 
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(30.01.1917) - Petitpierre (1983) - col·l. 
MZB.

Pachnephorus (Pachnephorus) laevicollis 
Fairmaire, 1862

Aeròdroms - Lagar (1970).
Pachnephorus (Pachnephorus) pilosus 
(Rossi, 1790) [= arenarius Panzer, 1797]

FarLlob (24.06.1968) - Lagar (1970).
Pachnephorus (Pachnephorus) 
tessellatus (Duftschmid, 1825)

PlaLlob (30.01.1917) - Petitpierre 
(1983) - col·l. MZB.

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)
Gavà (03.05.1933), PratLlob - 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB.

Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758)
Gavà, PratLlob - Petitpierre (1999).

Phyllotreta undulata Kutschera, 1860
Gavà (09.01.1999), PratLlob - 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB.

Phyllotreta variipennis variipennis 
(Boieldieu, 1859)

Gavà (09.01.1999) - Petitpierre (1999) - 
col·l. MZB.

Plagiodera versicolora (Laicharting, 
1781)

Llobregat (03.1936), PratLlob (04.1934) -  
col·l. MZB.

Plateumaris (Euplateumaris) sericea 
sericea (Linnaeus, 1760)

Castfels (16.04.1906), Llobregat 
(05.1917), PratLlob - Petitpierre (1983) - 
col·l. MZB.

Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767)
CalTet (11.04.2001), Castfels, PratLlob 
(20.05.2001), Remolar (28.05.2004) - 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB, col·l. 
DF, col·l. Diéguez.

Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775)
Castfels, PratLlob (02.03.1952) - Lagar 
(1970), Petitpierre (1999).

Podagrica malvae (Illiger, 1807)
Castfels (20.06.1918), Gavà - 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB.

Podagrica menetriesii (Faldermann, 
1837)

Gavà, PratLlob (05.1934) - Petitpierre 
(1999) - col·l. MZB.

Prasocuris (Prasocuris) junci (Brahm, 
1790)

Gavà (05.1933) - Petitpierre (1988) - 
col·l. MZB.

Psylliodes (Psylliodes) chrysocephala 
chrysocephala (Linnaeus, 1758)

Castfels, FarLlob, PratLlob - Petitpierre 
(1999) - col·l. MZB.

Psylliodes (Psylliodes) marcida (Illiger, 
1807)

Castfels, FarLlob (17.11.1948), 
PratLlob (05.1934) - Lagar (1970), 
Petitpierre (1999) - col·l. MZB.

Psylliodes (Psylliodes) napi (Fabricius, 
1792)

PratLlob - col·l. MZB.
Psylliodes (Psylliodes) pallidipennis 
Rosenhauer, 1856

Castfels (24.05.1917) - Petitpierre 
(1999) - col·l. MZB.

Psylliodes (Psylliodes) puncticollis 
Rosenhauer, 1856

PratLlob - Petitpierre (1999).
Spermophagus calystegiae (Lukjanovitch 
et Ter-Minasian, 1957)

Remolar (02.06.2009), RiStClim 
(25.06.2010) - Yus-Ramos et al. (2012) 
- col·l. MZB.

Spermophagus kuesteri Schilsky, 1905
Castfels (07.1934) - col·l. MZB.

Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785)
Llobregat (21.06.1908), PratLlob 
(20.05.1941), RiStClim (25.06.2010) - 
Yus-Ramos et al. (2012) - col·l.  
MZB.

Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781)
Castfels, FarLlob (09.1962), PratLlob 
(21.06.2011), RiStClim (25.06.2010) - 
Lagar (1970), Petitpierre (1983) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Xanthogaleruca luteola (O. F. Müller, 
1766)

Castfels, PratLlob (22.01.2012) - 
Petitpierre (1988), col·l. DF.

Notes:
La presència al Delta d’altres espècies de 

crisomèlids es basa en les citacions antigues 
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de Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) i 
Cuní Martorell (1888): Clytra (Clytra) qua-
dripunctata (Linnaeus, 1758), Diorhabda 
elongata (Brullé, 1836), Pachybrachis (Pa-
chybrachis) hieroglyphicus (Laicharting, 
1781) i Stylosomus (Stylosomus) tamaricis 
(Herrich-Schäffer, 1836), a les quals cal afe-
gir la citació de Phyllotreta atra (Fabricius, 
1775) aportada per Zulueta (1904). Caldria 
descartar Cryptocephalus (Cryptocephalus) 
flavipes Fabricius, 1781, citada per Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876) del Prat de 
Llobregat, espècie pròpia de la zona pirinen-
ca, prepirinenca i del Montseny, segons Pe-
titpierre (1980). També és probablement er-
rònia la citació de Lagar (1970) de Galeruca 
(Galeruca) tanaceti (Linnaeus, 1758), espè-
cie que a Catalunya es troba circumscrita a 
zones muntanyenques i que devia referir-se 
a alguna de les altres espècies del gènere regis-
trades al Delta, segons Petiptierre (1988).

F. Ciidae Leach, 1819
Cis villosulus (Marsham, 1802) [= setiger 
Mellié, 1848]

Pineda de l’Arana (27.05.1972) - Lagar 
i Lucas (1981).

F. Clambidae Fischer von Waldheim, 1821
Només coneixem les citacions de Can 
Tunis de Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876) i Cuní Martorell (1888) relatives a 
dues espècies: Clambus minutus 
complicans Wollaston, 1864 i Clambus 
pubescens Redtenbacher, 1849. L’escassa 
fiabilitat de les citacions d’aquesta família 
efectuades per aquests i altres autors 
contemporanis, segons Viñolas i Masó 
(2013), ens porta a considerar amb 
reserves l’adscripció específica dels tàxons 
esmentats.

F. Cleridae Latreille, 1802
Denops albofasciatus (Charpentier, 1825) 
[= longicollis Fischer von Waldheim, 
1829]

PratLlob - Español (1959).

F. Coccinellidae Latreille, 1807
Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 
1758)

Gavà, PratLlob (26.05.2010) -Lagar 
(1970), Plaza (1984) - col·l. MZB, col·l. 
DF.

Adalia (Adalia) decempunctata 
(Linnaeus, 1758) [= lutea Rossi, 1794]

FarLlob (21.10.1956) - Lagar (1970).
Anisosticta novemdecimpunctata 
(Linnaeus, 1758)

DesLlob (16.09.1968), Llobregat 
(30.06.1906), PratLlob (02.05.2012) - 
Lagar (1970), Plaza (1977) - col·l. MZB, 
col·l. DF.

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Castfels -Plaza (1986) - col·l. MZB.

Coccidula scutellata (Herbst, 1783)
Ricarda (15.05.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Coccinella (Coccinella) quinquepunctata 
Linnaeus, 1758

PratLlob (19.10.1948) - Lagar (1970).
Coccinella (Coccinella) septempunctata 
Linnaeus, 1758

DeltaLlob - Lagar (1970).
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 
1853

PratLlob (10.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 
1758)

PratLlob -Plaza (1986).
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus,  
1758)

Aeròdroms (4.03.1954), PratLlob 
(29.06.2011) - Lagar (1970) - col·l. DF.

Harmonia quadripunctata 
(Pontoppidan, 1763)

PratLlob - Plaza (1984) - col·l. MZB.
Hippodamia (Hippodamia) variegata 
(Goeze, 1777)

DeltaLlob (18.06.2001), PratLlob 
(17.05.2010), RiStClim (25.06.2010) - 
col·l. MZB, col·l. DF, col·l. Diéguez.

Hyperaspis (Hyperaspis) illecebrosa 
Mulsant, 1846

PratLlob (1934) - col·l. MZB.
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Myrrha (Myrrha) octodecimguttata 
(Linnaeus, 1758)

Castfels (03.05.1915), PratLlob 
(08.1990), Ricarda (21.08.1990) - Plaza 
(1984) - col·l. MZB.

Myzia oblongoguttata oblongoguttata 
(Linnaeus, 1758)

Gavà - Plaza (1984).
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)

Gavà, PratLlob (17.05.2010) - Plaza 
(1984) - col·l. MZB, col·l. DF.

Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 
1777)

Castfels, PratLlob (18.10.2010), 
PtjaPrat (01.08.2009), RiStClim 
(25.06.2010) -Plaza (1986) - col·l. MZB, 
col·l. DF, col·l. Diéguez.

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Castfels, PratLlob -Plaza (1986) - col·l. 
MZB.

Propylea quatuordecimpunctata 
(Linnaeus, 1758)

PratLlob (27.04.2011), Remolar 
(29.06.2008) - col·l. MZB, col·l. DF.

Psyllobora (Thea) vigintiduopunctata 
(Linnaeus, 1758)

CanTun (16.02.1949), DeltaLlob 
(18.06.2001), PratLlob (17.05.2010) - 
Lagar (1970), Plaza (1984) - col·l. MZB, 
col·l. DF, col·l. Diéguez.

Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)
PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant,  
1846

PratLlob (22.04.2010) - col·l. DF.
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus 
(Goeze, 1777)

Camí de la Bunyola (05.05.1979) - 
Lagar i Lucas (1981).

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 
(Linnaeus, 1758)

PratLlob (06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 
1761)

Gavà, PratLlob (02.10.2012), Remolar 
(20.07.2006) - Plaza (1984) - col·l. 
MZB, col·l. DF, col·l. Diéguez.

Notes:
Atribuïm a Henosepilachna elaterii ela-

terii (Rossi, 1794) les citacions del Delta de 
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) i Cuní 
Martorell (1888) referides a Epilachna chry-
somelina Fabricius, de la qual no hem trobat 
registres posteriors.

F. Corylophidae LeConte, 1852
Corylophus sublaevipennis Jacquelin du 
Val, 1859

PratLlob (24.03.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

F. Cryptophagidae Kirby, 1837
Atomaria (Anchicera) analis Erichson, 
1846

PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.
Atomaria (Anchicera) godarti 
Guillebeau, 1885

CanTun (12.03.1916), PratLlob 
(05.1934) - Otero (2011) - col·l. MZB.

Atomaria (Anchicera) scutellaris 
Motschulsky, 1849

Castfels (01.10.1962), PratLlob 
(22.06.1954) - Lagar (1970) - col·l. 
MZB.

Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763)
PratLlob (02.1934) - col·l. MZB.

Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793)
Llobregat (21.03.1931) - col·l. MZB.

Micrambe (Micrambe) ulicis (Stephens, 
1830) [= vini Panzer, 1797]

Aeròdroms (08.01.1961), PratLlob 
(09.12.1949) - Lagar (1970).

Notes:
D’una altra espècie localitzada al pla de 

Barcelona, Cryptophagus pubescens Sturm, 
1845, només ens consta l’antiga citació de 
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876).

F. Curculionidae Latreille, 1802
Asproparthenis lusca (Chevrolat, 1869) 
[= meridionalis Chevrolat, 1873]

FarLlob (28.04.1968), PratLlob 
(20.04.2010) - Lagar (1967a) - col·l.  
DF.
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Aulacobaris cuprirostris cuprirostris 
(Fabricius, 1787)

FarLlob (10.02.1963) - Lagar (1967a).
Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) 
[= fasciatus O. F. Müller, 1776]

DeltaLlob - Lagar (1967a).
Brachyderes (Brachylophus) lusitanicus 
(Fabricius, 1781)

PratLlob (16.03.2012) - col·l. DF.
Brachypera (Antidonus) dauci (Olivier, 
1807) [= fasciculata Herbst, 1795]

FarLlob (21.10.1956) - Lagar (1967a).
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) 
[= pleurostigma Marsham, 1802]

DeltaLlob - Lagar i Lucas (1981).
Charagmus cachectus (Gyllenhal, 1834)

PtjaPrat - Lagar (1967a).
Charagmus griseus (Fabricius, 1775)

DesLlob, PratLlob (26.10.2011), 
PtjaPrat (14.11.1965) - Zulueta (1904), 
Lagar (1967a) - col·l. DF.

Cionus olivieri Rosenschoeld, 1838
PratLlob (15.06.2011) - col·l. DF.

Cleonis pigra (Scopoli, 1763)
DeltaLlob - Lagar (1967a).

Coelositona cambricus (Stephens, 1831)
PratLlob (22.09.2010) - col·l. DF.

Coelositona cinerascens (Fårhaeus,  
1840)

PratLlob (16.11.2011) - Velázquez de 
Castro (2004) - col·l. DF.

Coelositona limosus (Rossi, 1792)
BsCalNani (18.03.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Coniocleonus (Plagiographus) excoriatus 
(Gyllenhal, 1834)

FarLlob (01.03.1059), PlaLlob - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Lagar (1967a).

Cosmobaris scolopacea (Germar, 1824)
PratLlob (03.07.2012) - col·l. DF.

Cycloderes (Cycloderes) depilis 
(Fairmaire, 1863)

CanTun (11.07.1957) - Lagar  
(1967a).

Dichromacalles (Dichromacalles) 
dromedarius (Boheman, 1844)

Aeròdroms - Lagar (1967a).

Dorytomus (Dorytomus) longimanus 
(Forster, 1771)

PratLlob (10.03.1963) - Lagar (1967a).
Entomoderus (Pseudorhinus) laesirostris 
stenoderus (Gemminger, 1871)

Aeròdroms (07.02.1955), l’Illa 
(02.02.1952), PratLlob (16.11.2011) 
-Lagar (1967a) - col·l. DF.

Glocianus distinctus (Brisout, 1870)
PratLlob (19.03.2010) - col·l. DF.

Hypera (Hypera) melancholica 
(Fabricius, 1792)

PratLlob (02.10.2012) - col·l. DF.
Hypera (Hypera) ononidis (Chevrolat, 
1863)

PtjaPrat (27.09.1949) - Lagar (1967a).
Hypera (Hypera) plantaginis (DeGeer, 
1775)

DeltaLlob, PratLlob (23.10.2012) - 
Lagar (1967a) - col·l. DF.

Hypera (Hypera) postica (Gyllenhal, 
1813)

PratLlob (04.12.2012), PtjaPrat 
(27.09.1949) - Lagar (1967a) - col·l. DF.

Hypera (Kippenbergia) arator (Linnaeus, 
1758)

FarLlob (29.05.1966), PratLlob 
(25.03.1916) - Maluquer (1916), Lagar 
(1967a).

Kyklioacalles (Glaberacalles) 
punctaticollis meteoricus (Meyer, 1909) 
[= peninsularis Hustache, 1932]

Aeròdroms - Lagar (1967a).
Larinus (Larinomesius) scolymi (Olivier, 
1807)

DeltaLlob - Lagar (1967a).
Larinus (Phyllonomeus) rusticanus 
Gyllenhal, 1835 [= planus Fabricius, 1792]

Podrida (26.06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)
FarLlob (21.09.1963) - Lagar (1967a).

Lixus (Broconius) rubicundus Zoubkoff, 
1833

PratLlob (26.05.2010) - Viñolas et al. 
(2014) - col·l. MZB.

Lixus (Compsolixus) juncii Boheman, 
1835
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FarLlob (02.04.1972) -Lagar i Lucas 
(1981).

Lixus (Dilixellus) pulverulentus (Scopoli, 
1763) [= algirus Fabricius, 1801]

DeltaLlob -Lagar i Lucas (1981).
Lixus (Epimeces) filiformis (Fabricius, 
1781) [= elongatus Goeze, 1777]

Camí de la Bunyola (05.05.1979), Camí 
del Far o de la Farinera (23.05.1968), 
PratLlob (27.04.2011) - Lagar i Lucas 
(1981) - col·l. DF.

Lixus (Epimeces) scolopax Boheman, 
1835

PtjaPrat (22.07.1970) - Lagar i Lucas 
(1981).

Lixus (Phillixus) brevirostris Boheman, 
1835

Podrida (1960) - Lagar (1967a).
Malvaevora timida timida (Rossi, 1792)

Gavà (16.06.1978) - Lagar i Lucas 
(1981).

Maurobaris spoliata (Boheman, 1836)
Aeròdroms (25.11.1951), PratLlob 
(02.03.2011) - Lagar (1967a) - col·l. DF.

Mecinus circulatus (Marsham, 1802)
DesLlob (23.11.1902), PratLlob 
(03.12.2011) - Maluquer (1903) - col·l. 
DF.

Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)
PratLlob (07.05.2010) - col·l. DF.

Mecinus pyraster (Herbst, 1795)
PratLlob (03.12.2011) - col·l. DF.

Melanobaris laticollis (Marsham, 1802)
FarLlob (09.03.1952), Remolar 
(01.05.1960) - Lagar (1967a).

Mesites (Mesites) pallidipennis 
Boheman, 1838

DeltaLlob (19.06.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Naupactus cervinus Boheman, 1840
PratLlob (23.10.2012) - col·l. DF.

Otiorhynchus (Arammichnus) 
cribricollis Gyllenhal, 1834

PratLlob (02.10.2012) - col·l. DF.
Otiorhynchus (Aranihus) ligneus 
(Olivier, 1807)

FarLlob (13.07.1957), PratLlob 
(07.06.1955) - Lagar (1967a).

Otiorhynchus (Aranihus) vitellus 
Gyllenhal, 1834

FarLlob (04.10.1956) - Lagar (1967a).
Pachyrhinus (Pachyrhinus) squamosus 
(Kiesenwetter, 1852)

DeltaLlob (05.05.1979) - Lagar i Lucas 
(1981).

Pachytychius haematocephalus 
(Gyllenhal, 1835)

DeltaLlob, PratLlob (22.09.2010) - 
Lagar (1967a) - col·l. DF.

Pachytychius hordei grandicollis (Waltl, 
1835)

PratLlob (20.04.2010) - col·l. DF.
Philopedon plagiatum (Schaller, 1783)

l’Illa (15.04.1956) - Lagar (1967a).
Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris 
(Laicharting, 1781)

PratLlob (10.05.2010) - col·l. DF.
Polydrusus (Eurodrusus) planifrons 
planifrons Gyllenhal, 1834

PratLlob (02.05.2012) - col·l. DF.
Pselactus spadix spadix (Herbst, 1795)

FarLlob (05.07.1963), PratLlob 
(30.03.2011) - Lagar (1967a) - col·l.  
DF.

Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus 
(Schrank, 1781)

Camí del Far o de la Farinera 
(19.09.1972) - Lagar i Lucas (1981).

Pseudorchestes flavidus (Brisout, 1865)
PratLlob (09.10.2012) - col·l. DF.

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)
DeltaLlob, DesLlob (23.11.1902), 
PratLlob (13.04.2011) - Maluquer 
(1903), Lagar i Lucas (1981) - col·l. DF.

Rhyncolus (Rhyncolus) sculpturatus 
Waltl, 1839

PratLlob (09.11.2010) - col·l. DF.
Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834

PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.
Sitona discoideus Gyllenhal, 1834

PratLlob (23.10.2012) - col·l. DF.
Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)

DeltaLlob, PratLlob (23.10.2012) - 
Lagar (1967a) - col·l. DF.

Sitona humeralis Stephens, 1831
PratLlob (04.12.2012) - col·l. DF.
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Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
DesLlob, PratLlob (04.12.2012) - 
Zulueta (1904), Lagar (1967a) - col·l. DF.

Tanymecus (Geomecus) fausti 
Desbrochers, 1884

Aeròdroms (07.02.1955) - Lagar 
(1967a).

Tanymecus (Tanymecus) palliatus 
(Fabricius, 1787)

DeltaLlob, PratLlob (07.05.2010) - 
Lagar (1967a) - col·l. DF.

Temnorhinus (Temnorhinus) 
brevirostris (Gyllenhal, 1834)

Aeròdroms (10.03.1979) - Lagar  
i Lucas (1981).

Trachyphloeus (Trachyphloeus) 
bifoveolatus (Beck, 1817)

PratLlob (16.11.2011) - col·l. DF.
Trachyphloeus (Trachyphloeus) spinosus 
(Goeze, 1777)

CanTunis (10.09.1961), PratLlob 
(10.03.1963) - Lagar (1967a).

Tychius (Tychius) meliloti Stephens, 1831
PratLlob (27.04.2011) - col·l. DF.

Notes:
El material citat per Lagar (1967a) va ser 

determinat per A. Roudier. Per a un nombre 
destacable d’espècies de curculiònids no hem 
trobat més citacions referides a localitats 
concretes del Delta que les efectuades per 
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888) o Zulueta (1904). S’hi in-
clouen Anthonomus (Anthonomus) pyri 
Gyllenhal, 1835 [= piri Kollar, 1837], An tho-
no mus (Anthonomus) pomorum (Linnaeus, 
1758), Brachypera (Antidonus) zoilus (Sco-
poli, 1763) [= punctata Fabricius, 1775], Chlo-
rophanus viridis viridis (Linnaeus, 1758), 
Coniatus (Coniatus) tamarisci (Fabricius, 
1787), Curculio elephas (Gyllenhal, 1836), 
Entomoderus (Pseudorhinus) impressicollis 
portusveneris (Roudier, 1959), Gronops 
(Gronops) lunatus (Fabricius, 1775), Lari-
nus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 
1835, Polydrusus (Eustolus) interstitialis 
Perris, 1864 i Rhytideres (Rhytideres) plica-
tus (Olivier, 1790).

F. Dasytidae Laporte, 1840
Psilothrix (Psilothrix) viridicoerulea 
(Geoffroy, 1785) [= cyaneus Olivier, 1790]

DeltaLlob, RiStClim (25.06.2010) - 
Lagar (1970) - col·l. MZB.

F. Dermestidae Latreille, 1804
Anthrenus (Nathrenus) verbasci 
(Linnaeus, 1767)

PratLlob (27.04.2011), Remolar 
(02.06.2009) - col·l. MZB, col·l. DF.

Dermestes (Dermestes) lardarius 
Linnaeus, 1758

CanTun (03.1956), DesLlob (10.1931) - 
Prieto i Háva (2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) aurichalceus 
Küster, 1846

Castelldefels (03.04.1894) - Prieto i 
Háva (2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) frischii 
Kugelann, 1792

CanTun (20.09.1964), Castfels 
(23.01.1963), DeltaLlob (08.12.1964), 
DesLlob, PratLlob (1964), CaArana 
(19.09.2009) - Cuní Martorell (1888), 
Zulueta (1904), Lagar (1970), Prieto i 
Háva (2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) hankae Háva, 
1999

PratLlob (05.1934) - Prieto i Háva 
(2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) maculatus 
DeGeer, 1774

DesLlob (10.1931), Podrida 
(12.10.1967) - Lagar (1970), Prieto i 
Háva (2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) murinus 
murinus Linnaeus, 1758

FarLlob (20.02.1950), Podrida 
(14.11.1965) - Lagar (1970).

Dermestes (Dermestinus) mustelinus 
Erichson, 1846

Castfels (12.04.1963), FarLlob (10.1940), 
PratLlob (16.04.2009) - Prieto i Háva 
(2013) - col·l. MZB, col·l. DF.

Dermestes (Dermestinus) pardalis 
Billberg in Schönherr, 1808

DeltaLlob (30.05.1949) - Lagar (1970).
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Dermestes (Dermestinus) sardous 
sardous Küster, 1846

Castfels (12.04.1963), DeltaLlob 
(08.12.1964), Gavà (20.02.1950), 
PratLlob (29.07.2010), PtjaPrat 
(29.04.1956) - Lagar (1970), Prieto i 
Háva (2013) - col·l. MZB, col·l. DF.

Dermestes (Dermestinus) szekessyi Kalík, 
1950

Castfels (23.01.1963), DeltaLlob 
(08.12.1964), FarLlob (28.05.1962), 
PratLlob (06.1939) - Prieto i Háva 
(2013) - col·l. MZB.

Dermestes (Dermestinus) undulatus 
Brahm, 1790

DeltaLlob (15.03.1964), DesLlob 
(10.1931), PratLlob (15.01.1926) - 
Lagar (1970), Prieto i Háva (2013) - 
col·l. MZB.

Dermestes (Montandonia) olivieri 
Lepesme, 1939

DesLlob (10.1931), PratLlob 
(15.01.1926) - Prieto i Háva (2013) - 
col·l. MZB.

F. Drilidae Blanchard, 1845
Drilus flavescens Olivier, 1790

Gavà (05.1933), PratLlob (07.05.2010) 
- Lagar (1970) - col·l. MZB.

F. Dryophthoridae Schönherr, 1825
Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 
1787)

FarLlob (10.06.1960), PratLlob 
(16.05.1955) - Lagar (1967a).

Sphenophorus meridionalis Gyllenhal, 
1838

CanTun, DesLlob, PratLlob 
(16.10.2012) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Zulueta (1904) - col·l. DF.

Sphenophorus piceus (Pallas, 1771)
CanTun (22.02.1950), Llobregat - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Lagar (1967a).

Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 
1777)

PratLlob (17.02.1950) - Lagar (1967a).

F. Dryopidae Billberg, 1820
Dryops algiricus (Lucas, 1846) 
[= hispanus Olmi, 1972]

BsCalNani (14.05.1994), CanTun 
(24.05.1915), DeltaLlob (20.11.1980), 
PratLlob (05.1934) - Olmi (1972), 
Lagar i Lucas (1981), Ribera et al. 
(1996) - col·l. MZB.
Obs.: Olmi (1972) cita aquesta espècie 
com a Dryops hispanus, tàxon descrit 
per l’autor a partir de material del 
Museu procedent de la localitat  
del Prat de Llobregat.

Dryops luridus (Erichson, 1847)
CanTun, DeltaLlob (26.04.1949), 
PlaLlob, PratLlob - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Lagar (1970).

F. Dytiscidae Leach, 1815
Acilius (Acilius) canaliculatus (Nicolai, 
1822)

CanTun - Traizet (1895) [a Ribera et 
al. (1996)].

Acilius (Acilius) sulcatus (Linnaeus, 
1758)

PratLlob (07.06.1908) - Lagar (1951) - 
col·l. MZB.

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus 
(Linnaeus, 1767)

BsCalNani (17.04.1987), CanTun 
(07.1913), Castfels (04.1909), PratLlob 
(24.04.1954) - Traizet (1895), Lagar 
(1958), Fery i Fresneda (2007) - col·l. 
MZB.

Agabus (Gaurodytes) conspersus 
(Marsham, 1802)

BsCalNani (14.05.1994), FarLlob 
(12.05.1949), PratLlob (26.05.1964) - 
Lagar (1967a), Ribera et al. (1996), 
Fery i Fresneda (2007).

Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 
1771) [= bipunctatus Fabricius, 1787; 
pratensis Schaufuss, 1882]

BsCalNani (14.05.1994), FarLlob 
(05.1949) - Lagar (1951), Ribera et al. 
(1996), Fery i Fresneda (2007).
Obs.: Ribera et al. (1996) recopilen una 

delta-llobregat.indb   460 12/12/2018   16:51:32



ELS COLEÒPTERS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 461

citació prèvia de Cuní Martorell (1888) 
dels voltants de Barcelona.

Bidessus pumilus (Aubé, 1838)
BsCalNani (25.02.1982), CanTun, 
DeltaLlob - Traizet (1895) [a Ribera et 
al. (1996)], Lagar (1951), Fery i 
Fresneda (2007).

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
BsCalNani (26.03.1983), CanTun, 
DeltaLlob, Llobregat (03.1936), 
PratLlob (25.03.1916) - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)], Traizet 
(1895), Maluquer (1916), Lagar (1951), 
Fery i Fresneda (2007) - col·l. MZB.
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 
1787) [= agilis Fabricius, 1792; oblongus 
Illiger, 1801]

BsCalNani (26.03.1985), CanTun, 
PratLlob (17.04.1986) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Traizet (1895), Lagar (1967a, 
2001), Fery i Fresneda (2007).

Cybister (Cybister) tripunctatus 
africanus Laporte, 1835

CanTun, DeltaLlob, la Marina 
(18.05.1882) - Traizet (1895) [a Ribera 
et al. (1996)], Lagar (1951) - col·l. MZB.
Obs.: vegeu, al capítol 12, els comentaris 
de Rieradevall i Cañedo-Argüelles sobre 
les prospeccions recents al Delta.

Cybister (Scaphinectes) 
lateralimarginalis lateralimarginalis 
(DeGeer, 1774) [= roeselii Füessly, 1775]

BsCalNani (23.04.1979), CanTun - 
Traizet (1895) [a Ribera et al. (1996)], 
Lagar i Lucas (1981).

Deronectes fairmairei (Leprieur, 1876) 
[= bombycinus Leprieur, 1876]

DesLlob, Gavà (10.06.1934), Llobregat 
(20.04.1913) - Lagar (1951) - col·l. 
MZB.

Deronectes moestus inconspectus 
(Leprieur, 1876)

DesLlob, Llobregat (21.03.1931) - 
Lagar (1951) - col·l. MZB.

Deronectes opatrinus (Germar, 1824)
PratLlob - Lagar (1951).
Obs.: vegeu les observacions de Fery i 
Fresneda (2007) sobre D. hispanicus 
(Rosenhauer, 1856).

Dytiscus pisanus Laporte, 1835
Voltants de Barcelona - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)].

Eretes sticticus (Linnaeus, 1767) [= griseus 
Fabricius, 1781]

BsCalNani (26.03.1983), CanTun 
(29.08.1900), PratLlob (07.1915) -  
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Traizet (1895), 
Lagar (1951), Fery i Fresneda (2007) - 
col·l. MZB.

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)
Voltants de Barcelona - Cuní  
Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)].
Obs.: vegeu, al capítol 12, els 
comentaris de Rieradevall i Cañedo-
Argüelles sobre la presència actual de 
l’espècie al Delta.

Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)
Voltants de Barcelona - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)].

Hydaticus (Guignotites) leander (Rossi, 
1790)

BsCalNani (14.05.1994), CanTun, 
DeltaLlob, DesLlob (03.07.1914), 
PratLlob (17.04.1955), Ricarda 
(29.08.1995) - Traizet (1895), Lagar 
(1951), Ribera et al. (1996), Fery i 
Fresneda (2007) - col·l. MZB.

Hydaticus (Hydaticus) transversalis 
transversalis (Pontoppidan, 1763)

CanTun - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)].

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) 
[= pusillus Fabricius, 1781]

BsCalNani (14.05.1994), CanTun, 
DeltaLlob, DesLlob, PratLlob (02.1940) 
- Traizet (1895), Lagar (1951), Ribera 
et al. (1996), Fery i Fresneda (2007) - 
col·l. MZB.
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Obs.: Ribera et al. (1996) recopilen una 
citació prèvia de Cuní Martorell (1888) 
dels voltants de Barcelona.

Hydroporus analis Aubé, 1838
BsCalNani (14.05.1994), CanTun, 
DeltaLlob - Traizet (1895), Lagar 
(1951), Ribera et al. (1996).

Hydroporus limbatus Aubé, 1838
DeltaLlob - Lagar (1951).

Hydroporus normandi Régimbart, 1903
BsCalNani (14.05.1994), PratLlob 
(25.02.1986) - Ribera et al. (1996), 
Lagar (2001).

Hydroporus planus (Fabricius, 1781)
BsCalNani (17.04.1987), Castfels 
(03.05.1915), DeltaLlob - Lagar (1951), 
Fery i Fresneda (2007) - col·l. MZB.

Hydroporus pubescens (Gyllenhal,  
1808)

BsCalNani (14.05.1994), DeltaLlob, 
Llobregat, PratLlob (26.04.1949) -  
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888)  
[a Ribera et al. (1996)], Lagar (1951), 
Ribera et al. (1996), Fery i Fresneda 
(2007) - col·l. MZB.

Hydroporus vagepictus Fairmaire et 
Laboulbène, 1855

CanTun - Traizet (1895) [a Ribera et 
al. (1996)].
Obs.: d’acord amb Ribera et al. (1995), 
les citacions de H. palustris (Linnaeus, 
1761) del sud dels Pirineus (i, per tant, 
la de Traizet de Can Tunis) 
corresponen probablement a aquesta 
espècie. Vegeu també els comentaris  
de Rieradevall i Cañedo-Argüelles al 
capítol 12 sobre la presència actual  
de l’espècie al Delta.

Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818)
DesLlob, PratLlob (05.1934) - Lagar 
(1951), Rieradevall i Cañedo-Argüelles, 
capítol 12 - col·l. MZB.

Hygrotus (Coelambus) confluens 
(Fabricius, 1787)

BsCalNani (14.05.1994) - Lagar i Lucas 
(1981), Fresneda i Hernando (1989), 
Ribera et al. (1996).

Obs.: Ribera et al. (1996) recopilen una 
citació anterior de Cuní Martorell 
(1888) dels voltants de Barcelona.

Hygrotus (Coelambus) 
impressopunctatus impressopunctatus 
(Schaller, 1783) [= picipes Fabricius,  
1787]

Voltants de Barcelona - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)].

Hygrotus (Coelambus) 
parallellogrammus (Ahrens, 1812)

BsCalNani (17.04.1987), entre el 
Llobregat i l’estany de l’Illa (04.1949) - 
Lagar (1951), Fresneda i Hernando 
(1989), Fery i Fresneda (2007).

Hygrotus (Hygrotus) inaequalis 
inaequalis (Fabricius, 1777)

BsCalNani (14.05.1994), CanTun, 
DeltaLlob (04.1949), Llobregat - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Traizet (1895), Lagar (1951), 
Ribera et al. (1996).

Hyphydrus aubei Ganglbauer, 1891
BsCalNani (14.05.1994), CanTun 
(07.1913) - Lagar (1951), Ribera et al. 
(1996) - col·l. MZB.

Ilybius fuliginosus fuliginosus (Fabricius, 
1792)

CanTun - Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Traizet (1895).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita  
dels voltants de Barcelona. Vegeu els 
comentaris de Ribera et al. (1995) 
sobre la credibilitat de les citacions 
antigues d’aquesta espècie en l’àmbit 
ibèric.

Ilybius meridionalis Aubé, 1837
CanTun - Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Traizet (1895).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Laccophilus hyalinus testaceus (Aubé, 
1837)

BsCalNani (23.02.1982), DeltaLlob, 
PratLlob (25.03.1916) - Maluquer 
(1916), Lagar (1951), Fery i Fresneda 
(2007).
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Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)
BsCalNani (14.05.1994), DeltaLlob, 
PratLlob (11.1932) -Lagar (1951), 
Ribera et al. (1996), Fery i Fresneda 
(2007) - col·l. MZB.

Laccophilus poecilus Klug, 1834 
[= variegatus Germar et Kaulfuss, 1816]

BsCalNani (14.05.1994), CanTun, 
DeltaLlob, PratLlob (02.1940) -Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Lagar (1951), Ribera et al. 
(1996), Fery i Fresneda (2007) - col·l. 
MZB.

Meladema coriacea Laporte, 1835
PratLlob (07.04.1908) - Lagar (1951) - 
col·l. MZB.

Metaporus meridionalis (Aubé, 1838)
BsCalNani (14.05.1994), DeltaLlob 
(02.1949) - Lagar (1951), Ribera et al. 
(1996).

Rhantus (Rhantus) suturalis (MacLeay, 
1825) [= punctatus, Geoffroy, 1785; 
pulverosus Stephens, 1828]

BsCalNani (14.05.1994), CanTun 
(21.05.1906), DeltaLlob, PratLlob 
(07.04.1908), Ricarda (25.08.2004) - 
Cuní Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Lagar (1951), Ribera et al. 
(1996), Fery i Fresneda (2007) - col·l. 
MZB.
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Stictonectes lepidus (Olivier, 1795)
CanTun (09.1953) - Lagar (1958).

Stictotarsus duodecimpustulatus 
(Fabricius, 1792)

DesLlob (06.1948), PratLlob 
(20.05.1941) - Lagar (1951) - col·l. 
MZB.

Yola bicarinata bicarinata (Latreille, 
1804)

DeltaLlob - Lagar (1951).

Notes:
Traizet (1895) cita, de la localitat de Can 

Tunis, Agabus (Agabus) brunneus (Fabri-
cius, 1798), Agabus (Agabus) dydimus (Oli-

vier, 1795), Agabus (Agabus) guttatus 
(Paykull, 1798) i Dytiscus marginalis Lin-
naeus, 1758. Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876) i Cuní Martorell (1888) citen, de Can 
Tunis i el Prat de Llobregat, Agabus (Gauro-
dytes) paludosus (Fabricius, 1801); una altra 
espècie citada de Can Tunis, Agabus (Gau-
rodytes) binotatus Aubé, 1837, resta exclosa 
de la fauna ibèrica (Ribera et al., 1999; Fery i 
Freseneda, 2007). Segons els mateixos au-
tors, tampoc no sembla probable la presència 
a la Península de Hydroporus morio Aubé, 
1838, citada de Can Tunis per Cuní Marto-
rell i Martorell Peña (1876). S’han de consi-
derar errònies les citacions d’espècies com 
Colymbetes dolabratus (Paykull, 1798) i 
Rhantus (Rhantus) bistriatus (Bergsträsser, 
1778), citades per Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876) i Cuní Martorell (1888) de Can 
Tunis (Ribera et al., 1999; Fery i Freseneda, 
2007). Rhantus (Rhantus) exsoletus (Fors-
ter, 1771) [= collaris Paykull, 1798] és una al-
tra espècie exclosa de la fauna ibèrica: la cita-
ció de Traizet (1895) de Can Tunis podria 
correspondre, segons Ribera et al. (1995), a 
Rhantus (Rhantus) hispanicus Sharp, 1882. 
Fery i Freseneda (2007) consideren alienes a 
la fauna ibèrica dues altres espècies citades 
per Traizet, Graptodytes pictus (Fabricius, 
1787) i Hydroporus tristis (Paykull, 1798), 
així com Hydroporus jonicus Miller, 1862, 
citada més recentment per Lagar (1967a) de 
la localitat de la Corredera, a Castelldefels.

F. Elateridae Leach, 1815
Agriotes (Agriotes) lineatus (Linnaeus, 
1767)

PratLlob (13.04.2011) - col·l. DF.
Agriotes (Agriotes) sordidus (Illiger, 
1807)

DeltaLlob, PratLlob (15.06.2011) - 
Lagar (1967a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Agriotes (Agriotes) sputator (Linnaeus, 
1758)

DeltaLlob - Lagar (1967a).
Athous (Pleurathous) godarti Mulsant et 
Guillebeau, 1856

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
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Cardiophorus (Cardiophorus) exaratus 
exaratus Erichson, 1840

FarLlob (13.01.1927), PratLlob 
(02.03.2011), PtjaPrat - Lagar (1967a) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)
CanTun, DeltaLlob, FarLlob 
(30.01.1919), PlaLlob, PratLlob 
(20.04.2010) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Lagar (1967a) - col·l. MZB, col·l. 
DF.

Heteroderes algirinus (Lucas, 1846)
Llobregat (14.11.1930), PratLlob 
(13.03.1956) - Lagar (1967a) - col·l. 
MZB.

Isidus moreli Mulsant et Rey, 1875
Ricarda (11.06.2004) - col·l. MZB.

Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761)
PtjaPrat (22.03.1964) - Lagar (1967a).

Notes:
De quatre espècies d’elatèrids — Aeolo-

derma crucifer (Rossi, 1790), Cardiophorus 
(Cardiophorus) biguttatus (Olivier, 1790), 
Cebrio gigas (Fabricius, 1787) i Dalopius 
marginatus (Linnaeus, 1758)— només ens 
consten les citacions de Cuní Martorell i Mar-
torell Peña (1876), Cuní Martorell (1888) i 
Zulueta (1904) referides a localitats concre-
tes del Delta.

F. Endomychidae Leach, 1815
Ancylopus melanocephalus (Olivier, 
1808)

CanTun (20.06.1915), DesLlob 
(08.08.1948), FarLlob (02.1941), 
PratLlob (26.01.2010), PtjaPrat 
(12.11.1951), Remolar (20.03.1948), 
Ricarda (11.06.2004) - Lagar (1970) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Cholovocera formicaria Motschulsky, 
1838

PratLlob (22.06.1954) - Lagar (1970).
Holoparamecus (Calyptobium) niger 
(Aubé, 1843)

Aeròdroms (04.1954), PratLlob 
(12.11.1951) - Lagar (1970).

F. Erirhinidae Schönherr, 1825
Notaris scirpi (Fabricius, 1792)

PratLlob (29.06.2011), Podrida 
(02.1966) - Lagar i Lucas (1981) - col·l. 
DF.

Thryogenes festucae (Herbst, 1795)
DeltaLlob (16.02.1966) - Lagar (1967a).

F. Geotrupidae Latreille, 1802
Geotrupes (Geotrupes) spiniger 
(Marsham, 1802)

PratLlob (17.01.1954) - Lagar (1953).
Geotrupes (Geotrupes) stercorarius 
(Linnaeus, 1758)

PlaLlob, PratLlob (07.10.1953) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Lagar (1953).

Sericotrupes niger (Marsham, 1802)
CanTun (09.1963) - Lagar (1967a).

Typhaeus (Typhaeus) typhoeus 
(Linnaeus, 1758)

Castfels (25.03.1934) - Lagar (1953).

F. Gyrinidae Latreille, 1810
Gyrinus (Gyrinulus) minutus Fabricius, 
1798

Voltants de Barcelona - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)].
Obs.: vegeu els comentaris de Ribera et 
al. (1995) sobre la credibilitat de les 
citacions antigues d’aquesta espècie en 
l’àmbit ibèric (element descartat de la 
fauna de Catalunya per Lagar, 1967b).

Gyrinus (Gyrinus) caspius Ménétriés, 
1832

FarLlob (16.06.1958), PratLlob 
(26.04.1949), Riera de Gavà 
(16.06.1960) - Lagar (1967b).

Gyrinus (Gyrinus) dejeani Brullé, 1832
BsCalNani (17.04.1987), DeltaLlob - 
Lagar (1951), Fery i Fresneda (2007).

Gyrinus (Gyrinus) distinctus Aubé, 1836
BsCalNani (27.05.1982) - Lagar (2001).

Gyrinus (Gyrinus) urinator Illiger, 1807
CanTun (03.04.1899), Castfels 
(20.05.1915), DeltaLlob, PratLlob 
(25.03.1916) - Maluquer (1916), Lagar 
(1951) - col·l. MZB.
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Notes:
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) 

citen erròniament Gyrinus (Gyrinus) nata-
tor Linnaeus, 1758 de les vores del Llobregat, 
sense més precisions (espècie no representada 
a la fauna ibèrica; vegeu Ribera et al., 1999).

F. Haliplidae Kirby, 1837
Haliplus (Haliplus) heydeni Wehncke, 
1875

Basses de Cal Beite (09.05.1965), 
PratLlob (08.1948), Podrida 
(14.11.1965) - Lagar (1951, 1968, 
2001), Fery i Fresneda (2007) - col·l. 
MZB.
Obs.: Lagar (2001) rectifica les citacions 
preèvies de Haliplus (Haliplus) ruficollis 
(DeGeer, 1774) efectuades en treballs 
anteriors (Lagar, 1951 i 1968) i que 
corresponen a heydeni.

Haliplus (Liaphlus) guttatus Aubé, 1836
BsCalNani (08.03.1985), CanTun - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Lagar (2001), Fery i Fresneda 
(2007).

Haliplus (Liaphlus) mucronatus 
Stephens, 1828 [= badius Aubé, 1836; 
parallelus Babington, 1836]

CanTun, Castfels (05.1960), DesLlob - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Lagar (1951, 
1968) - col·l. MZB.

Haliplus (Liaphlus) rubidus Perris, 1857
DeltaLlob - Lagar (1968) [a Ribera et 
al. (1996)].
Obs.: la citació de Lagar (1968) es  
basa en dos exemplars dels voltants de 
Barcelona dipositats, segons l’autor, a la 
col·lecció de l’MCNB (ex col·l. Müller).

Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis 
(Marsham, 1802)

BsCalNani (23.02.1982), CanTun, 
DeltaLlob, DesLlob (16.05.1916), 
PlaLlob (30.03.1917), PratLlob 
(11.1932) - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Maluquer (1916), 

Lagar (1951), Fery i Fresneda (2007) - 
col·l. MZB.

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
DesLlob (16.05.1916), PratLlob 
(08.08.1948) - Lagar (1951, 1968) - 
col·l. MZB.

Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
DeltaLlob, Llobregat (03.1936), 
PratLlob (08.1948) - Lagar (1951, 1968) 
- col·l. MZB.

Notes:
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) i 

Cuní Martorell (1888) indiquen la presència 
de Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 
1801) al Llobregat i a Can Tunis, respectiva-
ment. Una altra espècie, Brychius elevatus 
(Panzer, 1793), fou citada del Prat de Llobre-
gat per Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), citació reiterada per Cuní Martorell 
(1888) i recollida amb reserves per Lagar 
(1968) en el seu treball sobre els halíplids de 
Catalunya.

F. Helophoridae Leach, 1815
Helophorus (Empleurus) rufipes (Bosc, 
1791) [= rugosus Olivier, 1795]

FarLlob (08.10.1963) - Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)], Lagar 
(1970).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Helophorus (Helophorus) aquaticus 
(Linnaeus, 1758)

CanTun (13.04.1954), Castfels 
(01.05.1960) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)], Lagar 
(1970).

Helophorus (Helophorus) maritimus 
Rey, 1885

BsCalNani (14.05.1994) - Ribera et al. 
(1996).

Helophorus (Rhopalohelophorus) 
brevipalpis brevipalpis Bedel, 1881

BsCalNani (14.05.1994), PratLlob 
(16.03.2011) - Lagar i Lucas (1981), 
Ribera et al. (1996) - col·l. DF.
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Helophorus (Rhopalohelophorus) 
fulgidicollis Motschulsky, 1860

BsCalNani (14.05.1994), DeltaLlob - 
Lagar i Lucas (1981), Ribera et al. 
(1996).

Helophorus (Rhopalohelophorus) griseus 
Herbst, 1793

FarLlob (24.04.1950) - Lagar (1970).
Helophorus (Rhopalohelophorus) 
illustris Sharp, 1916

BsCalNani (14.05.1994) - Ribera et al. 
(1996).
Obs.: vegeu també el capítol 12 de 
Rieradevall i Cañedo-Argüelles.

Helophorus (Trichohelophorus) 
alternans Gené, 1836

BsCalNani (14.05.1994) - Lagar i Lucas 
(1981), Ribera et al. (1996).

Notes:
Lagar (1970) cita Helophorus (Rhopalo-

helophorus) dorsalis (Marsham, 1802) de 
l’estany de la Podrida, espècie no inclosa per 
Ribera et al. (1996) entre els Helophoridae 
del Delta, com tampoc no ho està Helopho-
rus (Rhopalohelophorus) granularis (Lin-
naeus, 1760), citada per Cuní Martorell i Mar-
torell Peña (1876) i Cuní Martorell (1888) de 
Can Tunis. La presència de dorsalis a la pe-
nínsula Ibèrica requereix confirmació, se-
gons Ribera et al. (1999).

F. Heteroceridae MacLeay, 1825
Heterocerus flexuosus Stephens, 1829

Llobregat (06.1931) - Aguilera et al. 
(1998) - col·l. MZB.

Heterocerus parallelus Gebler, 1830
CanTun, PratLlob (29.09.2010) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876) - 
col·l. DF.

F. Histeridae Gyllenhal, 1808
Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758)

PratLlob (20.05.1941), Viladecans 
(02.08.1982) - Yélamos (1985) - col·l. 
MZB.

Atholus corvinus (Germar, 1817)
Remolar (03.1941) - col·l. MZB.

Atholus duodecimstriatus 
duodecimstriatus (Schrank, 1781)

FarLlob (30.01.1919), PratLlob 
(05.1934) - col·l. MZB.

Atholus praetermissus (Peyron, 1856)
DeltaLlob (03.04.1980), PratLlob 
(17.11.1985) - Lagar i Lucas (1981), 
Yélamos i Ferrer (1988).

Carcinops pumilio (Erichson, 1834) 
[= quatuordecimstriatus Stephens, 1835]

FarLlob (05.07.1963) - Lagar (1970).
Halacritus punctum (Aubé, 1842)

CanTun (18.03.1917), PtjaPrat 
(16.03.1952) - Lagar (1970), Yélamos i 
Ferrer (1988) - col·l. MZB.

Hister grandicollis Illiger, 1807
Gavà, Llobregat (21.03.1931), PratLlob 
(06.1939) - col·l. MZB.

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758
Aeròdroms (18.04.1953), CanTun 
(17.05.1959), FarLlob (09.1962), 
Llobregat (21.03.1931), PratLlob 
(02.11.2009) - Lagar (1970) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Hister unicolor unicolor Linnaeus, 1758
DeltaLlob (01.07.1967) - Lagar i Lucas 
(1981).

Hypocacculus (Nessus) puncticollis 
(Küster, 1849)

Castfels, PratLlob - Yélamos i Ferrer 
(1988)

Hypocacculus (Nessus) rubripes 
(Erichson, 1834) [= rufipes Gyllenhal, 
1827]

Castfels (28.09.1962), DeltaLlob 
(01.07.1967), FarLlob (07.05.1967), 
PratLlob (21.01.1990), PtjaPrat 
(15.01.1984) - Lagar (1970), Lagar i 
Lucas (1981), Yélamos (1985) - col·l. 
MZB.

Hypocaccus (Baeckmanniolus) 
dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807)

CanTun (04.1965), Castfels 
(23.01.1963), DesLlob (17.11.1948), 
FarLlob (27.07.1967), Llobregat 
(21.03.1931), PratLlob (1981), PtjaPrat 
(12.06.1983) - Lagar (1970), Yélamos 
(1985) - col·l. MZB.
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Obs.: les citacions de Lagar (1970) 
referides a Baeckmanniolus maritimus 
(Stephens), considerada actualment 
una de les dues subespècies de 
Hypocaccus (Baeckmanniolus) 
dimidiatus representades a la fàuna 
ibèrica, corresponen a la subespècie 
nominal, l’única present al litoral 
mediterrani (Yélamos, 2002).

Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis 
(Paykull, 1811) [= apricarius Erichson, 
1834]

Castfels (01.10.1962), DeltaLlob (1948), 
FarLlob (26.01.1942), PratLlob 
(20.05.1941), PtjaPrat (27.09.1982) - 
Lagar i Lucas (1981), Yélamos (1985) - 
col·l. MZB.

Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes 
(Erichson, 1834)

Castfels (01.10.1962), PratLlob 
(15.01.1983), PtjaGavà (16.01.1983) - 
Yélamos (1985) - col·l. MZB.

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons 
(Paykull, 1798) [= radiosus Marseul, 1855]

Gavà, PratLlob (15.04.1960), PtjaPrat 
(05.04.1981) - Lagar (1970), Yélamos 
(1985) - col·l. MZB.

Kissister minimus (Laporte, 1840)
Aeròdroms (02.03.1952), FarLlob 
(22.02.1952), Gavà (20.02.1950), 
PratLlob (20.05.1941) - Lagar (1970), 
Yélamos (1985) - col·l. MZB.

Margarinotus (Paralister) ignobilis 
(Marseul, 1854)

Aeròdroms (27.03.1953) - Lagar 
(1970).

Margarinotus (Paralister) uncostriatus 
(Marseul, 1854)

PratLlob (06.12.1988).*
Margarinotus (Ptomister) brunneus 
(Fabricius, 1775)

PratLlob (12.10.1984).*
Pachylister (Pachylister) inaequalis 
(Olivier, 1789)

PratLlob - Lagar (1970).
Pactolinus major (Linnaeus, 1767)

DeltaLlob, PratLlob (30.10.1940) - 
Lagar (1970).

Saprinus (Saprinus) acuminatus 
acuminatus (Fabricius, 1798)

Viladecans - Yélamos (1985).
Saprinus (Saprinus) aegialius Reitter, 
1884

PratLlob (03.1941).*
Saprinus (Saprinus) caerulescens 
caerulescens (Hoffmann, 1803) 
[= semipunctatus Fabricius, 1792]

CanTun (27.08.1967), DeltaLlob, 
DesLlob, FarLlob (25.06.1941), 
Llobregat (21.06.1908), PratLlob 
(5.08.1974), Viladecans - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Zulueta (1904), Lagar 
(1970), Yélamos (1985) - col·l. MZB.

Saprinus (Saprinus) furvus Erichson, 
1834

Llobregat (21.05.1908) - col·l. MZB.
Saprinus (Saprinus) georgicus Marseul, 
1862

PratLlob.*
Saprinus (Saprinus) planiusculus 
Motschulsky, 1849

CanTun (07.1909), Castfels 
(14.06.1982), PratLlob (21.06.1982), 
Viladecans - Yélamos (1985) - col·l. 
MZB.

Saprinus (Saprinus) subnitescens 
Bickhardt, 1909

FarLlob (09.1962), PratLlob 
(20.05.1941) - col·l. MZB.

Xenonychus tridens (Jacquelin du Val, 
1853)

PratLlob (15.01.1984), PtjaPrat 
(15.01.1984), Remolar (20.03.1948) - 
Yélamos (1985), Yélamos i Ferrer 
(1988) - col·l. MZB.

Notes:
Considerem amb reserves la citació del 

Delta efectuada per Lagar i Lucas (1981) d’una 
altra espècie, Hypocaccus (Hypocaccus) pe-
lleti (Marseul, 1862). Segons Yélamos (2002), 
es tracta d’una espècie rara, limitada a zones 
muntanyenques, i coneguda del centre de la 
península Ibèrica. Les citacions assenyalades 
amb un asterisc han estat obtingudes exclusi-
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vament d’una llista de registres ibèrics pro-
porcionada per Tomàs Yélamos al departa-
ment d’invertebrats no artròpodes de l’MCNB, 
amb material recopilat de la seva col·lecció 
particular i d’altres col·leccions, entre les quals 
la del Museu mateix.

F. Hydraenidae Mulsant, 1844
Ochthebius (Asiobates) dilatatus 
Stephens, 1829 [= impressicollis Laporte, 
1840]

BsCalNani (14.05.1994), DesLlob 
(16.05.1916), Gavà (10.07.1915) - Lagar 
i Lucas (1981), Ribera et al. (1996) - 
col·l. MZB.

Ochthebius (Ochthebius) marinus 
(Paykull, 1798)

BsCalNani (14.05.1994) - Ribera et al. 
(1996).

Ochthebius (Ochthebius) meridionalis 
Rey, 1885

FarLlob (27.02.1950), l’Illa 
(13.10.1948), PratLlob (15.04.1956) - 
Lagar (1970).

Ochthebius (Ochthebius) pilosus Waltl, 
1835

La Corredera (01.05.1960), PratLlob 
(31.12.1948) - Lagar (2001).

Ochthebius (Ochthebius) punctatus 
Stephens, 1829

Castfels (01.05.1960), PratLlob 
(26.04.1949) - Lagar (1970).

Ochthebius (Ochthebius) viridis Peyron, 
1858

PratLlob (17.10.1949) - Lagar (1970).

Notes:
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) i 

Cuní Martorell (1888) citen erròniament Och-
thebius (Asiobates) bicolon Germar, 1824 de 
Can Tunis (espècie no representada a la fau-
na ibèrica; vegeu Ribera et al., 1999). Tam-
poc no sembla probable la presència al Delta 
de Ochthebius (Ochthebius) notabilis Ro-
senhauer, 1856, espècie de distribució més 
aviat meridional (Ribera et al., 1999) i citada 
per Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) 
de Can Tunis.

F. Hydrophilidae Latreille, 1802
Berosus (Berosus) affinis Brullé, 1835

CanTun, Podrida (14.11.1965) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Lagar (1970).

Berosus (Berosus) hispanicus Küster, 
1847

Aiguamoll de Cal Truc (15.08.1998), 
Bassa de Carrabiners (21.06.1983), 
BsCalNani (16.08.1984), Podrida 
(14.11.1965) - Lagar (2001).

Berosus (Berosus) signaticollis 
(Charpentier, 1825)

BsCalNani (14.05.1994) - Lagar i Lucas 
(1981), Ribera et al. (1996).

Cercyon (Cercyon) quisquilius (Linnaeus, 
1760)

PtjaPrat (09.12.1949) - Lagar (1970).
Coelostoma (Coelostoma) hispanicum 
(Küster, 1848)

CanTun, DeltaLlob - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888) [a Ribera et al. (1996)], Lagar 
(1970).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona (séquies del 
Llobregat).

Dactylosternum abdominale (Fabricius, 
1792) [= insulare Laporte, 1840]

PtjaPrat (17.09.1949) - Lagar (1970).
Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 
1792)

DeltaLlob - Rieradevall i Cañedo-
Argüelles, capítol 12.

Enochrus (Lumetus) halophilus (Bedel, 
1878)

l’Illa (19.06.1948) - Lagar (1970).
Enochrus (Lumetus) politus (Küster, 
1849)

Ricarda (06.05.1999) - col·l. MZB.
Enochrus (Lumetus) testaceus (Fabricius, 
1801)

l’Illa (19.06.1948) - Lagar (1970).
Obs.: citació recollida per Ribera et al. 
(1996), però assenyalant-la com a 
dubtosa (vegeu també Ribera et al., 
1999).
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Helochares (Helochares) lividus (Forster, 
1771)

BsCalNani (14.05.1994), DeltaLlob, 
PratLlob (25.03.1916), Ricarda 
(25.08.2004) - Cuní Martorell (1888) [a 
Ribera et al. (1996)], Maluquer (1916), 
Lagar (1970), Ribera et al. (1996), 
Rieradevall i Cañedo-Argüelles, capítol 
12-col·l. MZB.
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
BsCalNani (14.05.1994), FarLlob 
(12.05.1949), Ricarda (11.06.2004) - 
Lagar (1970), Ribera et al. (1996) - col·l. 
MZB.

Hydrochara flavipes (Steven, 1808)
BsCalNani (26.03.1983) - Cuní 
Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Lagar (2001).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Hydrophilus (Hydrophilus) piceus 
(Linnaeus, 1758)

BsCalNani (31.03.1983), DeltaLlob 
(17.04.1987), PtjaPrat (09.12.1949) - 
Cuní Martorell (1888) [a Ribera et al. 
(1996)], Ribera et al. (1995), Lagar 
(2001).
Obs.: Cuní Martorell (1888) la cita dels 
voltants de Barcelona.

Hydrophilus (Hydrophilus) pistaceus 
Laporte, 1840

PratLlob (09.12.1949) - Lagar (1970).
Laccobius (Dimorpholaccobius) 
obscuratus obscuratus Rottenberg, 1874

l’Illa: Gentili i Chiesa (1975) [a Lagar i 
Lucas (1981)].

Limnoxenus niger (Gmelin, 1790)
Castfels (21.01.1967), PratLlob 
(10.1948) - Lagar (1970).

Megasternum concinnum (Marsham, 
1802) [= obscurum Marsham, 1802]

Aeròdroms (01.11.1952) - Lagar (1970).
Obs.: segons Ribera et al. (1999), es 
tractaria probablement d’un complex 
d’espècies (citació no inclosa entre la 
fauna del Delta per Ribera et al., 1996).

Paracymus aeneus (Germar, 1824)
Vegeu Rieradevall i Cañedo-Argüelles, 
capítol 12.

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 
1781

DeltaLlob - Lagar i Lucas (1981).

Notes:
Lagar (1970) cita Berosus (Berosus) luri-

dus (Linnaeus, 1760) del Prat de Llobregat. 
Els registres d’aquesta espècie, exclosa de la 
fauna ibèrica, correspondrien en realitat a Be-
rosus affinis o Berosus hispanicus (ambdues 
citades al Delta), segons Ribera et al. (1999).

F. Laemophloeidae Ganglbauer, 1899
Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)

FarLlob (25.07.1940) - col·l. MZB.
Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817) 
[= minutus Olivier, 1791]

FarLlob (25.07.1940) - col·l. MZB.
Cryptolestes spartii (Curtis, 1834) [= ater 
Olivier, 1795]

Llobregat (11.1931) - col·l. MZB.
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

Llobregat (21.03.1931), FarLlob 
(05.07.1963) - Lagar (1970) - col·l. 
MZB.

F. Lampyridae Latreille, 1817
Lampyris iberica Geisthardt, Figueira, 
Day et De Cock, 2008

PratLlob (03.07.2012), Ricarda 
(17.06.1991) - col·l. MZB, col·l. DF.

F. Latridiidae Erichson, 1842
Cartodere (Aridius) nodifer (Westwood, 
1839)

PratLlob (15.01.1926) - col·l. MZB.
Corticaria fulva (Comolli, 1837)

DesLlob (03.1935) - col·l. MZB.
Corticaria illaesa Mannerheim, 1844 
[= monticola Brisout de Banerville, 1881]

DesLlob (03.1935) - col·l. MZB.
Corticaria inconspicua Wollaston, 1860

FarLlob - col·l. MZB.
Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827)

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
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Corticarina similata (Comolli, 1837) 
[= fulvipes Comolli, 1837]

Gavà (03.01.1933), PratLlob (05.1934) 
- col·l. MZB.

Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793)
CanTun (03.07.1914) - col·l. MZB.

Dienerella (Cartoderema) ruficollis 
(Marsham, 1802)

Gavà (03.01.1933), PratLlob (02.1934) 
- col·l. MZB.

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)
Gavà (02.1935) - col·l. MZB.

Enicmus transversus (Olivier, 1790)
FarLlob (02.1941), Llobregat 
(21.03.1931), PratLlob (05.1934) - col·l. 
MZB.

Latridius consimilis (Mannerheim, 1844)
FarLlob (16.03.1964), PratLlob 
(22.04.1954) - Lagar (1970).

Latridius porcatus Herbst, 1793 
[= anthracinus Mannerheim, 1844]

Gavà (03.01.1933) - col·l. MZB.
Melanophthalma (Melanophthalma) 
cantabrica Otto, 1978

Gavà (10.07.1915) - col·l. MZB.
Melanophthalma (Melanophthalma) 
transversalis (Gyllenhal, 1827)

Castfels (03.05.1915) - col·l. MZB.
Migneauxia crassiuscula (Aubé, 1850)

FarLlob (20.10.1949), PratLlob 
(22.04.1954) - Lagar (1970).

Stephostethus productus (Rosenhauer, 
1856)

Gavà (03.01.1933), PratLlob 
(25.02.1933) - col·l. MZB.

F. Leiodidae Fleming, 1821
Catops fuscus (Panzer, 1794)

Aeròdroms (20.04.1953), PratLlob 
(19.03.1970) - Lagar (1970), Blas 
(1977).

Cholevinus pallidus rufus (Kraatz, 1870)
DeltaLlob (15.03.1980) - Lagar i Lucas 
(1981).

Ptomaphagus (Ptomaphagus) sericatus 
sericatus Chaudoir, 1845 [= medius Rey, 
1889]

Castfels (08.06.1915) - col·l. MZB.

F. Lucanidae Latreille, 1804
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)

DeltaLlob (31.12.1948), FarLlob 
(09.1962) - Lagar (1953) - col·l. MZB.

F. Malachiidae Fleming, 1821
Anthocomus (Anthocomus) rufus rufus 
(Herbst, 1784) [= coccineus Schaller, 1783]

CanTun, DesLlob (12.10.1944), FarLlob 
(10.1948), PratLlob (09.10.2012) - 
Maluquer (1903), Lagar (1970), Plata i 
Santiago (1990) - col·l. DF.

Attalus (Antholinus) elzeari Uhagón, 
1901

Gavà (15.04.1894) - Pardo Alcaide 
(1960) - col·l. MZB.

Attalus (Antholinus) varitarsis (Kraatz, 
1862)

FarLlob, PratLlob (05.1934) - col·l. 
MZB.

Axinotarsus (Axinotarsus) marginalis 
(Laporte, 1840)

Castfels - col·l. MZB.
Axinotarsus (Axinotarsus) peninsularis 
Abeille de Perrin, 1881

Castfels (24.05.1917), PratLlob 
(23.05.1941) - Pardo Alcaide (1960), 
Plata i Santiago (1990) - col·l. MZB.

Clanoptilus (Clanoptilus) marginellus 
(Olivier, 1790)

DesLlob, FarLlob (23.05.1968), 
PratLlob (05.1934), Remolar 
(28.05.1941) - Zulueta (1904), Lagar 
(1970) - col·l. MZB.

Clanoptilus (Clanoptilus) spinosus 
(Erichson, 1840)

Llobregat (15.07.1959), PratLlob 
(19.06.1948) - Lagar (1970), Plata i 
Santiago (1990) - col·l. MZB.

Colotes (Antidipnis) punctatus 
(Erichson, 1840)

FarLlob (04.1941), PratLlob (06.1939), 
PtjaPrat (24.07.1963) - Lagar (1970), 
Plata i Santiago (1990).

Colotes (Colotes) maculatus (Laporte, 
1838) [= trinotatus Erichson, 1840]

FarLlob (26.05.1968), Gavà 
(10.07.1915), PratLlob (27.09.2010), 
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Remolar (28.05.2004) - Zulueta (1904), 
Lagar (1970) - col·l. MZB, col·l. DF.

Ebaeus (Ebaeus) glabricollis Mulsant et 
Rey, 1867

Gavà (10.07.1915), Llobregat - col·l. 
MZB.

Ebaeus (Ebaeus) thoracicus (Geoffroy, 
1785)

Gavà (01.07.1915) - Plata i Santiago 
(1990).

Chaporus pallipes (Olivier, 1790)
PratLlob (17.07.1948) - Plata i Santiago 
(1990).

F. Meloidae Gyllenhal, 1810
Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 
1811)

l’Illa (06.06.1949) - Lagar (1970).
Meloe (Eurymeloe) mediterraneus  
J. Müller, 1925

FarLlob (21.10.1956) - Lagar (1970).
Meloe (Meloe) proscarabaeus 
proscarabaeus Linnaeus, 1758

PratLlob (20.05.1941) - col·l. MZB.
Mylabris (Mylabris) quadripunctata 
(Linnaeus, 1767)

DeltaLlob - Lagar (1970).
Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775 
[= praeusta Fabricius, 1762]

l’Illa (19.06.1948), la Pineda del Prat 
(06.1960), PratLlob (09.06.2010), 
Remolar (02.06.2009), RiStClim 
(25.06.2010) - Lagar (1970), Prieto i 
Fernández (2013) - col·l. MZB, col·l. DF.

Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 
1789)

PratLlob (07.1938) -Prieto i Fernández 
(2013) - col·l. MZB.

Notes:
Tres altres espècies de melòids — Ceroco-

ma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 
1781, Lytta (Lytta) vesicatoria (Linnaeus, 
1758) i Meloe (Treiodous) autumnalis au-
tumnalis Olivier, 1797— han estat citades 
del Delta per Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876) i Cuní Martorell (1888), però no 
en tenim constància de registres posteriors.

F. Monotomidae Laporte, 1840
Monotoma brevicollis Aubé, 1837 
[= quadridentata Thomson, 1870]

PratLlob (21.01.1934) - col·l. MZB.
Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827)

PratLlob (23.04.1954) - Lagar (1970).

F. Mordellidae Latreille, 1802
Mordella aculeata Linnaeus, 1758

DeltaLlob - Lagar (1970).
Mordellistena (Mordellistena) kraatzi 
kraatzi Emery, 1876

Remolar (02.06.2009) - col·l. Diéguez.

Notes:
Cuní Martorell i Martorell Peña (1876) ci-

ten del Prat de Llobregat una tercera espècie: 
Mediimorda bipunctata (Germar, 1827).

F. Mycetophagidae Leach, 1815
Berginus tamarisci Wollaston, 1854

CanTun (03.07.1914), Remolar 
(28.05.2004) - col·l. MZB, col·l. 
Diéguez.

Litargus (Alitargus) balteatus LeConte, 
1856

FarLlob (11.1931) - col·l. MZB.
Litargus (Litargosomus) coloratus 
Rosenhauer, 1856

CanTun (24.11.1928), FarLlob 
(20.10.1949), Gavà (03.01.1933), 
Llobregat (14.11.1930), PratLlob 
(10.1934) - Lagar (1970) - col·l. MZB.

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
CanTun (01.11.1928), l’Illa 
(02.03.1952), PratLlob (11.1932) - 
Lagar (1970) - col·l. MZB.

F. Nanophyidae Gistel, 1848
D’aquesta família, només hem localitzat 
una antiga citació de Hypophyes 
pallidulus (Gravenhorst, 1807) aportada 
per Cuní Martorell (1888) de les vores del 
Llobregat, als voltants de Barcelona.

F. Nitidulidae Latreille, 1802
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775)

CanTun (12.03.1916) - col·l. MZB.
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Meligethes coracinus Sturm, 1845
FarLlob - col·l. MZB.

Meligethes opacus Rosenhauer, 1856
Castfels (18.09.1965) - col·l. MZB.

Thalycra emmanueli Auroux, 1967
Camí de la Bunyola (05.05.1979) - 
Lagar i Lucas (1981).

F. Noteridae Thomson, 1860
Noterus clavicornis (DeGeer, 1774)

BsCalNani (14.05.1994), Castfels 
(04.1934), DeltaLlob (22.11.1985), 
DesLlob (16.05.1916), PratLlob 
(02.09.1950) - Lagar (1951), Ribera et 
al. (1995, 1996), Fery i Fresneda (2007) 
- col·l. MZB.

Noterus laevis Sturm, 1834
BsCalNani (14.05.1994), CanTun 
(03.04.1899), Castfels (06.1934), 
DesLlob (06.1948), Llobregat 
(03.1936), PratLlob (02.1940) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Traizet (1895), 
Maluquer (1916), Lagar (1951), Ribera 
[et al.] (1996).

Notes:
Les citacions de Can Tunis de Cuní Mar-

torell i Martorell Peña (1876), Cuní Marto-
rell (1888) i Traizet (1895) referides a No-
terus crassicornis Fabricius correspondrien 
probablement a Noterus clavicornis (Ribera 
et al., 1995), i com a tal és citada del Delta 
per Ribera et al. (1996) amb referència al re-
gistre aportat per Cuní Martorell (1888).

F. Oedemeridae Latreille, 1810
Anogcodes seladonius seladonius 
(Fabricius, 1792) [= dispar Dufour,  
1841]

Gavà (27.06.1978), Llobregat (06.1926), 
PlaLlob, PratLlob (15.06.2011) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Lagar i Lucas (1981) - col·l. MZB, col·l. 
DF.
Obs.: citada per Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876) com a A. azurea 
Schmidt.

Chitona suturalis (Olivier, 1811)
CalNani (10.06.1989), DesLlob 
(03.07.1914), FarLlob (25.06.1941), 
Gavà (03.06.1920), Llobregat 
(24.07.1917), PratLlob (12.06.1976), 
PtjaPrat (27.07.2010) - Vázquez (1986, 
1989, 1990), Viñolas et al. (2012) - col·l. 
MZB.

Nacerdes (Nacerdes) melanura 
(Linnaeus, 1758)

FarLlob (28.05.1964), Llobregat 
(11.06.1908), PratLlob (06.1939), 
Ricarda (11.06.2004) - Lagar (1970) - 
col·l. MZB.

Oedemera (Oedemera) barbara 
(Fabricius, 1792)

PratLlob (03.07.2012), Remolar 
(23.05.2003), RiStClim (16.05.2009) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Oedemera (Oedemera) flavipes 
(Fabricius, 1792)

Castfels (06.1934), FarLlob 
(25.07.1940), Remolar (20.07.2006), 
RiStClim (25.06.2010) - col·l. MZB, 
col·l. Diéguez.

Oedemera (Oedemera) lateralis Gebler, 
1829 [= korbi Seidlitz, 1899]

Castfels (24.05.1917), Llobregat 
(05.1917) - Vázquez (1989) - col·l. 
MZB.

Oedemera (Oedemera) lurida lurida 
(Marsham, 1802)

CanTun (03.07.1914), DesLlob, Gavà 
(28.06.1901), PratLlob (12.05.2010) - 
Zulueta (1904) - col·l. MZB, col·l. DF.

Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 
1763) [= caerulea Linnaeus, 1767]

Castfels (24.05.1917), DesLlob, 
PratLlob (21.06.2011), PtjaPrat 
(16.05.2009), RiStClim (16.05.2009) - 
Zulueta (1904) - col·l. MZB, col·l. DF.

Oedemera (Oedemera) simplex 
(Linnaeus, 1767)

CanTun (06.06.1948), Llobregat 
(05.1917) PratLlob (27.04.2011), 
PtjaPrat (16.05.2009), Remolar 
(02.06.2009) - Lagar (1970) - col·l. 
MZB, col·l. DF.
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Stenostoma rostratum (Fabricius, 1787) 
[= caeruleum Petagna, 1787]

CanTun, FarLlob (25.06.1961), Platja 
de Cal Francès (10.07.2010), Platja de 
Viladecans (10.07.2010), Platja del 
Remolar (10.07.2010), PtjaGavà 
(18.06.1961), PtjaPrat (27.07.2010), 
PratLlob (19.06.1948) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Cuní 
Martorell (1888), Lagar (1970), 
Vázquez (1989, 1993), Agulló i Prieto 
(2012) - col·l. MZB.

Notes:
Cuní Martorell (1888) cita de les vores del 

Llobregat Chitona connexa (Fabricius, 1798), 
espècie pròpia del sud-oest ibèric i del nord-
oest del Marroc, i que correspondria, en rea-
litat, a Chitona suturalis (Vázquez, 1989).

F. Phalacridae Leach, 1815
Olibrus affinis (Sturm, 1807)

Castfels (07.1934), FarLlob (10.1887), 
Gavà (03.01.1939) - Ventura (1997) - 
col·l. MZB.

Olibrus castaneus Baudi di Selve, 1870
PratLlob - Ventura (1997) - col·l. MZB.

Olibrus liquidus Erichson, 1845
Gavà (08.1888), PratLlob (05.1934) - 
Ventura (1997) - col·l. MZB.

Stilbus (Stilbus) oblongus (Erichson, 1845)
PratLlob - Ventura (1997) - col·l. MZB.

Stilbus (Stilbus) pannonicus Franz, 1968
PratLlob - Ventura (1997) - col·l. MZB.

Stilbus (Stilbus) testaceus (Panzer, 1797)
PratLlob (04.1963) - Ventura (1997) - 
col·l. MZB.

F. Prionoceridae Lacordaire, 1857
Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787)

CalTet (12.06.2009), DeltaLlob, 
PtjaPrat (16.05.2009) - Lagar (1970) - 
col·l. MZB.

F. Psephenidae Lacordaire, 1854
Considerem dubtoses les citacions de Can 
Tunis efectuades per Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876) i Cuní Martorell 

(1888) referides a l’únic representant 
ibèric de la família Eubria palustris 
(Germar, 1818), espècie de distribució 
pirenaica (Ribera et al., 1999).

F. Ptiliidae Erichson, 1845
Actinopteryx fucicola (Allibert, 1844)

Aeròdroms (04.1953), FarLlob 
(20.10.1949) - Lagar (1970).

F. Ptinidae Latreille, 1802
Anobium punctatum (DeGeer, 1774)

Podrida (09.05.1965) - Lagar (1970).
Dignomus irroratus (Kiesenwetter, 1852)

CanTun (24.12.1961), Castfels 
(01.1963) - Lagar (1970), Bellés (1978) 
- col·l. MZB.

Ernobius pini pini (Sturm, 1837)
Castfels (03.05.1915) - Español (1977) - 
col·l. MZB.

Ernobius reflexus (Mulsant et Rey, 1863)
PratLlob (19.07.1954) - Español (1977) 
- col·l. MZB.

Lasioderma bubalus bubalus Fairmaire, 
1860

PratLlob (15.04.1960) - col·l. MZB.
Lasioderma haemorrhoidale (Illiger, 
1807)

PratLlob (13.09.2010) - col·l. DF.
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Castfels (28.09.1962) - col·l. MZB.
Ptinus (Cyphoderes) bidens Olivier, 1790

FarLlob (02.1941) - Bellés (1978) - col·l. 
MZB.

Ptinus (Ptinus) fur (Linnaeus, 1758)
Aeròdroms (19.02.1961) - Lagar 
(1970).

Ptinus (Ptinus) latro Fabricius, 1775
PratLlob (01.1975) - Bellés (1978).

Xyletinus (Xyletinus) subrotundatus 
Lareynie, 1852

Castfels (20.05.1915) - col·l. MZB.

F. Rhipiphoridae Gemminger i Harold, 1879
Macrosiagon bimaculata (Fabricius, 
1787) [= tricuspidata Gmelin, 1790; 
larvata Schrank von Paula, 1789]

Castfels (19.07.1910), FarLlob 
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(24.07.1941), Gavà (07.1941) - Español 
(1942) - col·l. MZB.

Macrosiagon ferruginea (Fabricius, 1775) 
[= flabellata Fabricius, 1781]

FarLlob (24.07.1941) - Español (1942) 
- col·l. MZB.

Ripiphorus subdipterus Bosc, 1792
CanTun (21.07.1898) - Español (1942) 
- col·l. MZB.

F. Scarabaeidae Latreille, 1802
Amadotrogus patruelis (Reiche, 1862) 
[= catalaunicus Báguena, 1956]

Castfels (15.10.1950), l’Illa 
(08.10.1956), PratLlob (11.09.2011) - 
Lagar (1958) - col·l. DF.

Amphimallon majale (Razoumowsky, 
1789)

Llobregat (06.1931) - col·l. MZB.
Amphimallon pini (Olivier, 1789)

CanTun (30.06.1953), Castfels 
(17.07.1918) - Lagar (1953).

Amphimallon pygiale Mulsant, 1846
PratLlob (07.06.1908) - col·l. MZB.

Anisoplia (Anisoplia) remota Reitter, 
1889

Castfels (08.05.1915), DesLlob 
(03.07.1914), Gavà (10.07.1915), 
PratLlob (13.06.1954) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Anomala devota (Rossi, 1790)
Castfels (22.06.1918), FarLlob 
(28.05.1964), Llobregat (06.1931), 
PratLlob (09.06.2010), Ricarda 
(11.06.2004) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Lagar (1953) - col·l. MZB,  
col·l. DF.

Anomala dubia (Scopoli, 1763)
PratLlob (07.1887) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Anoxia (Anoxia) scutellaris scutellaris 
Mulsant, 1842

FarLlob (11.07.1962) - Lagar (1967a).
Obs.: Viñolas et al. (2014) aporten 
nous registres per a la província de 
Barcelona (a Catalunya, l’espècie és 
ben coneguda a la província de Girona, 

on s’ha localitzat tant al litoral com a 
l’interior).

Anoxia (Anoxia) villosa villosa 
(Fabricius, 1781)

CanTun (06.1931), FarLlob 
(25.07.1940), Llobregat (06.1931), 
PratLlob (06.1939) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Anoxia (Mesanoxia) australis 
(Gyllenhal, 1817)

Castfels (08.07.1995), Llobregat 
(06.1931), PratLlob (03.07.2012), 
Ricarda (17.06.2004) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Anthoplia floricola (Fabricius, 1787)
FarLlob (06.1887) - Lagar (1953) - col·l. 
MZB.
Obs.: només coneixem aquest  
registre del nord peninsular (espècie 
àmpliament distribuïda pel sud 
d’Espanya i el nord d’Àfrica), basat  
en un exemplar dipositat a l’MCNB  
(ex col·l. Bofill i Pitxot).

Aphodius (Agrilinus) rufus (Moll, 1782) 
[= scybalarius Fabricius, 1781]

Castfels (07.1934), DesLlob, PratLlob 
(07.1934) - Zulueta (1904), Lagar 
(1953) - col·l. MZB.

Aphodius (Amidorus) thermicola Sturm, 
1800

DesLlob (11.1902) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Aphodius (Aphodius) fimetarius 
(Linnaeus, 1758)

PratLlob (16.03.1952) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Aphodius (Calamosternus) granarius 
(Linnaeus, 1767)

DeltaLlob (03.1955), DesLlob, 
Llobregat (21.03.1931) - Zulueta 
(1904), Lagar (1953) - col·l. MZB.

Aphodius (Chilothorax) distinctus 
distinctus (O. F. Müller, 1776)

DesLlob (11.1902), FarLlob 
(30.01.1919), PratLlob (25.11.1951) - 
Lagar (1953) - col·l. MZB.

Aphodius (Labarrus) lividus (Olivier, 
1789)
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Viladecans (09.1976) - Lagar i Lucas 
(1981).

Aphodius (Melinopterus) prodromus 
(Brahm, 1790)

PratLlob (25.04.1953) - Lagar (1953).
Aphodius (Melinopterus) tingens Reitter, 
1892

PratLlob (09.01.1980) - Lagar i Lucas 
(1981).

Aphodius (Nialus) varians (Duftschmid, 
1805) [= bimaculatus Fabricius, 1787; 
fabricii d’Orbigny, 1896; niger Panzer, 
1797]

CanTun, DeltaLlob (02.11.1951), 
Llobregat (11.06.1908), PratLlob 
(06.1953) - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876), Lagar (1953), Lagar i 
Lucas (1981) - col·l. MZB.

Brindalus porcicollis (Illiger, 1803)
Castfels (01.10.1962), DesLlob 
(11.1930), FarLlob (03.06.1962), 
PratLlob (03.03.1968), Ricarda 
(17.06.2004) - Lagar (1953) - col·l. 
MZB.

Brindalus rotundipennis (Reitter, 1892)
Castfels (01.10.1962), PratLlob 
(03.03.1968) - col·l. MZB.

Bubas bison (Linnaeus, 1758)
PratLlob (30.05.1949) - Lagar (1958).

Bubas bubalus (Olivier, 1811)
PratLlob (25.04.1954) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Calicnemis latreillii Laporte, 1832
Castfels (04.04.1926), PratLlob 
(09.03.2011) - Lagar (1953), López-
Colón (2003) - col·l. MZB, col·l. DF.

Cetonia (Cetonia) carthami 
aurataeformis Curti, 1913

PratLlob (23.06.1919) - col·l. MZB.
Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781)

l’Illa (06.06.1949) - Lagar (1953).
Exomala (Neoblitopertha) campestris 
(Latreille, 1804)

Castfels (05.1952), Llobregat (05.1917), 
PlaLlob (24.03.1917) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 
1787) [= coriarius Herbst, 1789]

FarLlob (21.07.1918) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Gymnopleurus mopsusmopsus (Pallas, 
1781)

CanTun (26.06.1907), FarLlob 
(21.07.1918) - Lagar (1953) - col·l. MZB.

Gymnopleurus sturmii (MacLeay, 1821)
PratLlob (07.04.1908) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Hoplia (Hoplia) coerulea (Drury, 1773)
Castfels (13.06.1954), DesLlob, FarLlob 
(09.1962), Llobregat, PratLlob 
(12.06.2010), PtjaPrat (16.05.2009), 
Remolar (23.05.2003) - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Zulueta 
(1904), Lagar (1953) - col·l. MZB, col·l. 
DF.

Hymenoplia castiliana Reitter, 1890
Castfels (25.05.1930) - col·l. MZB

Hymenoplia miegii Graells, 1858
Castfels (08.05.1955), PratLlob 
(12.06.2010) - Lagar (1953) - col·l. DF.

Onthophagus (Furconthophagus) 
furcatus (Fabricius, 1781)

Castfels (05.08.1958), FarLlob 
(30.05.1954), PlaLlob - Cuní Martorell 
i Martorell Peña (1876), Lagar (1953), 
Martín-Piera (1984).

Onthophagus (Onthophagus) taurus 
(Schreber, 1759)

PratLlob (05.1954) - Lagar (1953).
Onthophagus (Palaeonthophagus) 
fracticornis (Preyssler, 1790)

PratLlob (04.1956) - Lagar (1958).
Onthophagus (Palaeonthophagus) lemur 
(Fabricius, 1781)

Castfels (09.06.1930) - Lagar (1953).
Onthophagus (Palaeonthophagus) 
opacicollis Reitter, 1892

PratLlob (30.05.1954) - Lagar (1953).
Onthophagus (Palaeonthophagus) 
ovatus (Linnaeus, 1758)

DeltaLlob (01.1919), PratLlob 
(25.03.1953) - Lagar (1953).

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
ruficapillus Brullé, 1832

PratLlob (10.07.1974) - Lagar (1958), 
Martín-Piera (1984).
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Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca 
(Linnaeus, 1767)

Gavà (22.06.1978), PratLlob 
(24.04.1979) - Lagar i Lucas (1981).

Onthophagus (Parentius) punctatus 
(Illiger, 1803)

FarLlob (21.07.1918), PratLlob 
(23.04.1954) - Lagar (1953), Martín-
Piera (1984).

Onthophagus (Trichonthophagus) maki 
(Illiger, 1803)

PratLlob (11.1940) - Lagar (1953).
Oryctes (Oryctes) nasicornis grypus 
Illiger, 1803

PlaLlob, PratLlob (09.1956) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Lagar (1958) - col·l. MZB.

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 
1761)

Castfels (04.1934), Gavà (22.04.1934), 
PratLlob (20.04.2010), PtjaPrat 
(16.05.2009) - Lagar (1953) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Pentodon algerinus algerinus (Fuessly, 
1778) [= bispinosus Küster, 1852]

Llobregat (06.1931), PratLlob 
(09.10.2012), Ricarda (24.08.2011) - 
Lagar (1953) - col·l. MZB, col·l. DF.

Phyllognathus excavatus (Forster, 1771)
CanTun (08.10.1953), FarLlob 
(11.10.1940), PratLlob (07.09.2011) - 
Lagar (1953) - col·l. MZB, col·l. DF.

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)
CanTun (25.02.1928), FarLlob 
(30.01.1919), PratLlob (23.04.1954) - 
Lagar (1953) - col·l. MZB.

Polyphylla (Polyphylla) fullo fullo 
(Linnaeus, 1758)

PratLlob, Zona Franca (18.07.1986) - 
Lagar (1953) - col·l. MZB.

Protaetia (Eupotosia) affinis affinis 
(Andersch, 1797)

Gavà (25.07.1927) - Lagar (1953).
Protaetia (Netocia) morio morio 
(Fabricius, 1781)

Castfels (08.06.1915), Gavà 
(10.07.1915) - Lagar (1953) - col·l. 
MZB.

Protaetia (Netocia) oblonga (Gory et 
Percheron, 1833)

Castfels (04.07.1949) - Lagar (1953).
Protaetia (Potosia) cuprea olivacea 
(Mulsant, 1842)

PratLlob (12.05.1954) - Lagar (1953).
Protaetia (Potosia) opaca (Fabricius, 
1787)

PratLlob (15.04.1956) - Lagar (1958).
Psammodius asper (Fabricius, 1775) 
[= sulcicollis Illiger, 1802]

Castfels (01.10.1962), PratLlob 
(02.1934) - Lagar (1953) - col·l. MZB.

Psammodius basalis (Mulsant et Rey, 
1870)

PratLlob (19.10.1985) - Lagar (1958), 
Blanco Villero (1987).

Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)
CanTun (24.12.1916), FarLlob, 
PratLlob (19.10.1948) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Rhyssemus marqueti Reiche, 1863
PlaLlob (24.03.1917), PratLlob - Mateu 
(1947) [a Lagar (1953)] - col·l. MZB.
Obs.: citada per Mateu i Lagar com a 
Rhyssemus algiricus Lucas.

Scarabaeus (Ateuchetus) laticollis 
Linnaeus, 1767

Castfels - Lagar (1953) - col·l. MZB.
Scarabaeus (Ateuchetus) puncticollis 
(Latreille, 1819)

Llobregat (21.03.1931), PlaLlob 
(17.03.1906) - Lagar (1953) - col·l. 
MZB.

Scarabaeus (Ateuchetus) semipunctatus 
Fabricius, 1792

CanTun (07.1909), Castfels (1996), 
FarLlob (09.1940), Llobregat (03.1936), 
PratLlob (18.04.1954) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB.

Scarabaeus (Scarabaeus) sacer Linnaeus, 
1758

PlaLlob, PratLlob (04.1954) - Cuní 
Martorell (1888), Lagar (1953).

Tropinota (Tropinota) squalida squalida 
(Scopoli, 1763)

Castfels (24.05.1917), FarLlob 
(22.02.1950), PlaLlob (30.03.1917), 
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PratLlob (11.04.2012) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
PratLlob (04.05.2011) - Lagar (1953) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Notes:
Zulueta (1904) indica la presència al Del-

ta de dues espècies més: Aphodius (Tricho-
notulus) scrofa (Fabricius, 1787) i Hymeno-
plia chevrolati Mulsant, 1842. Més dubtoses 
són les citacions de Cuní Martorell i Marto-
rell Peña (1876) i Cuní Martorell (1888) re-
ferides a Maladera (Maladera) holosericea 
(Scopoli, 1772) i Hymenoplia strigosa Illi-
ger, 1803, aquesta última distribuïda al sud 
de la Península.

F. Scirtidae Fleming, 1821
Cyphon variabilis (Thunberg, 1785)

PratLlob (04.12.2012), PtjaPrat 
(02.02.1964) - Lagar (1970) - col·l. DF.

Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
DeltaLlob (19.03.1970) - Lagar i Lucas 
(1981).

F. Scolytidae Latreille, 1804
Crypturgus numidicus Ferrari, 1867

Castfels (30.01.1916) - Plaza (1983).
Hylastes linearis Erichson, 1836

PratLlob (25.02.1957) - Lagar (1970).
Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787)

PtjaPrat (16.03.1958) - Lagar (1970).
Hypoborus ficus Erichson, 1836

FarLlob (05.07.1963) - Lagar (1970).
Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)

PratLlob (04.04.1965) - Lagar (1970).

F. Scydmaenidae Leach, 1815
Chevrolatia insignis insignis Jacquelin du 
Val, 1850

PratLlob (23.04.1954) - Lagar (1967a).
Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger, 
1798)

Aeròdroms (02.03.1952), CanTun - 
Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888), Lagar 
(1967a).

Euconnus (Psomophus) intrusus 
schaumii (Lucas, 1846)

Aeròdroms - Lagar (1967a).
Scydmaenus (Cholerus) cornutus 
Motschulsky, 1845

Aeròdroms - Lagar (1967a).
Scydmaenus (Scydmaenus) tarsatus 
Müller i Kunze, 1822

Aeròdroms (20.04.1953), CanTun - 
Cuní Martorell (1888), Lagar (1967a).

Notes:
D’una altra espècie — Stenichnus (Stenich-

nus) scutellaris (Müller et Kunze, 1822)— 
només tenim les referències de Cuní Marto-
rell i Martorell Peña (1876) i Cuní Martorell 
(1888), que la citen de la localitat de Can Tu-
nis.

F. Silphidae Latreille, 1807
Ablattaria subtriangula Reitter, 1905

CanTun - Lagar (1970).
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)

CanTun, PlaLlob - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Blas (1978).

Nicrophorus vestigator Herschel, 1807
CanTun (29.03.1902), PratLlob 
(21.03.1931) - Blas (1978) - col·l. MZB.

Silpha obscura obscura Linnaeus, 1758
DeltaLlob - Lagar (1970).

Silpha olivieri Bedel, 1887
FarLlob (25.05.1952), PratLlob 
(25.03.1916) - Maluquer (1916), Lagar 
(1970).

Silpha tristis Illiger, 1798 [= granulata 
Thumberg, 1794]

CanTun (10.1931), Castfels 
(03.05.1915), DesLlob, PratLlob 
(21.06.2011) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Zulueta (1904), 
Maluquer (1916), Blas (1978) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)
PratLlob (04.1934) - Blas (1978) - col·l. 
MZB.
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F. Silvanidae Kirby, 1837
Ahasverus advena (Waltl, 1834)

Gavà (03.01.1933) - col·l. MZB.
Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813) 
[= geminus Kraatz, 1862]

Remolar (03.1941) - col·l. MZB.

F. Staphylinidae Latreille, 1802
Astenus (Astenognathus) bimaculatus 
bimaculatus (Erichson, 1840)

PratLlob (16.03.2011) - col·l. DF.
Astenus (Astenognathus) serpentinus 
(Motschulsky, 1858)

DeltaLlob (08.12.1964) - col·l. MZB.
Astenus (Astenopleuritus) melanurus 
(Küster, 1853)

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
Batrisodes (Batrisodes) oculatus (Aube, 
1833)

Aeròdroms (25.11.1951) - Lagar 
(1970).

Bibloplectus (Bibloplectus) limatus 
Normand, 1939

DesLlob (03.1935) - col·l. MZB.
Bibloplectus (Bibloplectus) pusillus 
(Denny, 1825)

CanTun (23.12.1916) - col·l. MZB.
Bledius (Bledius) graellsi graellsi Fauvel, 
1865

PratLlob (09.10.2012) - col·l. DF.
Bledius (Bledius) unicornis (Germar, 
1825)

PratLlob (19.10.2010), Ricarda 
(30.09.1990) - col·l. MZB, col·l. DF.

Brachygluta (Brachygluta) aubei 
(Tournier, 1868) [= carthagenica Saulcy, 
1876]

Aeròdroms (25.11.1951), CanTun 
(02.02.1918), FarLlob (02.1941), 
Podrida (10.03.1963) - Lagar (1970) - 
col·l. MZB.

Brachygluta (Brachygluta) dentiventris 
(Saulcy, 1876)

CanTun (12.03.1916) - col·l. MZB.
Brachygluta (Brachygluta) foveola 
(Motschulsky, 1840)

CanTun (02.02.1918), Castfels 
(04.1934) - col·l. MZB.

Brachygluta (Brachygluta) helferi 
(Schmidt-Göbel, 1836)

CanTun (12.03.1916), Castfels 
(01.10.1962), FarLlob (02.1941) - col·l. 
MZB.

Brachygluta (Brachygluta) perforata 
(Aubé, 1833)

Remolar (03.1941) - col·l. MZB.
Brachygluta (Brachygluta) waterhousei 
Rye, 1882

CanTun (11.04.1916) - col·l. MZB.
Bryaxis mulsantii (Kiesenwetter, 1850)

Gavà (07.1925) - col·l. MZB.
Drusilla (Drusilla) canaliculata 
canaliculata (Fabricius, 1787)

CanTun, FarLlob (01.11.1928) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876) - 
col·l. MZB.

Gauropterus fulgidus fulgidus (Fabricius, 
1787)

CanTun, PratLlob (05.1934) - Cuní 
Martorell (1888) - col·l. MZB.

Micropeplus staphylinoides (Marsham, 
1802)

Castfels (05.1915) - Español (1933).
Ochthephilum fracticorne (Paykull,  
1800)

FarLlob (30.01.1919), PratLlob 
(03.03.1968) - col·l. MZB.

Ocypus (Ocypus) ophthalmicus (Scopoli, 
1763) [= cyaneus Paykull, 1789]

Castfels (18.09.1962), PlaLlob, PratLlob 
(05.1909) - Cuní Martorell i Martorell 
Peña (1876) - col·l. MZB.

Ocypus (Pseudocypus) aethiops (Waltl, 
1835)

FarLlob (25.07.1940), PratLlob 
(17.05.2010) - col·l. MZB, col·l. DF.

Orthidus cribratus (Erichson, 1840)
PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.

Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 
1777)

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
Paederus (Eopaederus) caligatus 
Erichson, 1840

FarLlob (02.1941), PratLlob 
(21.11.1940), Remolar (03.1941) - col·l. 
MZB.
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Paederus (Heteropaederus) fuscipes 
fuscipes Curtis, 1826 [= longipennis 
Erichson, 1839]

CanTun, PratLlob (22.09.2010), 
Remolar (20.03.1948) -Cuní  
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888) - col·l. MZB, 
col·l. DF.

Paederus (Poederomorphus) littoralis 
littoralis Gravenhorst, 1802

PratLlob (07.05.2010) - col·l. DF.
Quedius (Quedius) simplicifrons 
Fairmaire, 1862

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.
Rybaxis longicornis (Leach, 1817) 
[= sanguinea Reichembach, 1816]

CanTun, DesLlob, FarLlob (02.1941), 
Podrida (03.04.1970), PratLlob 
(06.04.2011) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell 
(1888), Zulueta (1904), Lagar (1970) - 
col·l. MZB, col·l. DF.

Stenistoderus (Stenistoderus) nothus 
(Erichson, 1839)

FarLlob (30.01.1919) - col·l. MZB.
Stenus (Metastenus) flavipes Stephens, 
1833

PratLlob (06.04.2011) - col·l. DF.
Stenus (Stenus) intricatus intricatus 
Erichson, 1840

Castfels (04.1934) - col·l. MZB.
Tasgius (Rayacheila) winkleri 
(Bernhauer, 1906)

CanTun (03.02.1912), PratLlob 
(02.1934) - col·l. MZB.

Tasgius (Tasgius) pedator pedator 
(Gravenhorst, 1802)

Castfels (07.1934) - col·l. MZB.
Xantholinus (Polydontophallus) elegans 
(Olivier, 1795)

PratLlob (05.1934) - col·l. MZB.

Notes:
Altres espècies han estat citades en els 

treballs de Cuní Martorell i Martorell Peña 
(1876), Cuní Martorell (1888), Zulueta 
(1904) i Maluquer (1916) (localitats de Can 
Tunis, el Prat de Llobregat o la desemboca-

dura del Llobregat): Aleochara (Aleochara) 
curtula (Goeze, 1777) [= fuscipes Graven-
horst, 1802], Aleochara (Xenoxara) te-
nuicornis Kraatz, 1856, Anotylus inustus 
(Gravenhorst, 1806), Astenus (Astenus) gra-
cilis (Paykull, 1789) [= angustatus Paykull, 
1789], Bledius (Bledius) tricornis (Herbst, 
1784), Cordalia obscura (Gravenhorst, 
1802), Creophilus maxillosus (Linnaeus, 
1758), Dinothenarus (Parabemus) fossor 
(Scopoli, 1771), Ocypus (Pseudocypus) pici-
pennis (Fabricius, 1793), Paederidus ru-
ficollis (Fabricius, 1777), Rugilus (Rugilus) 
orbiculatus (Paykull, 1789), Stenus (Stenus) 
morio Gravenhorst, 1806 i Tasgius (Raya-
cheila) globulifer (Geoffroy, 1785). Vegeu els 
catàlegs iberobalears de Gamarra i Outerelo 
(2005, 2007, 2008a, 2008b, 2009 i 2009b) per 
a la distribució d’aquests tàxons a Catalunya.

F. Tenebrionidae Latreille, 1802
Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796)

DeltaLlob - Español (1949a).
Alphitophagus bifasciatus (Say, 1842)

Gavà (08.1950) - col·l. MZB.
Ammobius rufus (Lucas, 1846)

DeltaLlob, FarLlob (26.01.1942), 
PratLlob (10.1962) - Español (1949a) - 
col·l. MZB.

Asida (Asida) diecki Allard, 1870
Gavà (10.1959) - col·l. MZB.

Asida (Polasida) jurinei jurinei Solier, 
1836

CalTet (12.06.2009), DeltaLlob, 
FarLlob (02.06.1941), PratLlob 
(13.04.2011) - Español (1949a) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Asida (Polasida) sericea (Olivier, 1795)
DeltaLlob, FarLlob (21.06.1941), 
PratLlob (05.1920) - Español (1949a) - 
col·l. MZB.

Blaps (Blaps) gigas (Linnaeus, 1767)
DeltaLlob - Español (1949a).

Blaps (Blaps) lethifera lethifera 
Marsham, 1802

DeltaLlob - Español (1949a).
Blaps (Blaps) lusitanica Herbst, 1799

DeltaLlob, FarLlob (26.01.1942), Gavà 
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(10.05.1953), PratLlob (07.1948) - 
Español (1949a) - col·l. MZB.

Catomus (Catomus) consentaneus 
(Küster, 1851)

DeltaLlob, FarLlob (02.1941), 
Llobregat (21.03.1931) - Español 
(1949a) - col·l. MZB.
Obs.: Español (1949a) la cita com a 
Catomus angustatus Lucas, sinònim  
de Catomus (Catomus) rotundicollis 
(Guérin-Méneville, 1825) i que cal 
atribuir a consentaneus, segons es 
dedueix de la distribució ibèrica del 
gènere a la península Ibèrica (Español i 
Viñolas, 1986a).

Diaperis boleti boleti (Linnaeus, 1758)
Castfels (08.04.1894) - col·l. MZB.

Dichillus (Dichillus) subcostatus (Solier, 
1838) [= valentinus Reitter, 1916]

Castfels (01.10.1962), DeltaLlob, 
DesLlob (20.11.1940), Remolar 
(20.03.1948) - Español (1949a) - col·l. 
MZB.

Erodius (Erodius) emondi laevis Solier, 
1834

PratLlob (21.07.2009), PtjaPrat (18-
VII-2012) - Viñolas et al. (2012) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Gonocephalum (Gonocephalum) 
calcaripes (Karsch, 1881) [= yelamosi 
Español et Viñolas, 1983]

FarLlob (21.02.1941), Gavà (07.1941), 
Llobregat, PratLlob (03.12.2011) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Gonocephalum (Gonocephalum) 
granulatum pusillum (Fabricius, 1792)

DeltaLlob, FarLlob (09.1962), Gavà 
(01.07.1915), Llobregat, PratLlob 
(06.1939), Remolar (20.03.1948) - 
Español (1949a) - col·l. MZB.

Gonocephalum (Gonocephalum) 
obscurum obscurum (Küster, 1849)

FarLlob (26.06.1941), Llobregat, 
Viladecans - Español i Viñolas (1983, 
1986b).

Gonocephalum (Gonocephalum) 
rusticum (Olivier, 1795)

CanTun (03.1936), FarLlob 

(26.01.1942), Llobregat (15.01.1926), 
PratLlob (27.06.2001), Remolar, 
Ricarda (25.08.2004) - col·l. MZB,  
col·l. DF.

Gonocephalum (Gonocephalum) 
setulosum setulosum (Faldermann, 1837)

CanTun, PratLlob (29.07.2010) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876) - 
col·l. DF.

Halammobia pellucida (Herbst, 1799)
Castfels (21.05.1967), DeltaLlob 
(05.1940), FarLlob (02.1941), PratLlob 
(19.12.2009), PtjaPrat (08.2004), 
Remolar (26.01.1942) - Español (1934, 
1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Heliopates (Heliopates) littoralis 
Español, 1958

CanTun (06.09.1962), Castfels 
(24.05.1917), FarLlob (09.1962), l’Illa 
(08.05.1955), PlaLlob (24.03.1917), 
PratLlob (13.06.2010), Remolar 
(03.1941) - Español (1958) - col·l. MZB, 
col·l. DF.

Heliopates (Heliopates) luctuosus Le 
Peletier de Saint-Fargeau et Audinet-
Serville, 1825

Castfels (16.04.1906), Llobregat 
(21.03.1931) - col·l. MZB.

Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792)
PtjaGavà (18.06.1961) - Lagar (1970).

Isomira (Isomira) hispanica 
Kiesenwetter, 1870

PratLlob (25.05.2010) - col·l. DF.
Isomira (Isomira) murina murina 
(Linnaeus, 1758)

DeltaLlob - Lagar i Lucas (1981).
Lagria (Lagria) hirta (Linnaeus, 1758)

PratLlob (08.10.1956), PtjaPrat 
(16.05.2009) - Lagar (1970) - col·l. 
MZB.

Leichenum pulchellum pulchellum 
(Lucas, 1846)

CanTun (04.1965), Castfels 
(17.04.1965), DeltaLlob, FarLlob 
(10.1948), PratLlob (15.04.1956) - 
Español (1949a) - col·l. MZB.

Leptoderis collaris (Linnaeus, 1767)
Castfels (07.1934) - col·l. MZB.
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Megischia curvipes curvipes (Brullé, 
1832)

Castfels (24.05.1917) - col·l. MZB.
Nesotes (Nesotes) nigroaeneus (Küster, 
1850)

DeltaLlob, Remolar (11.1940) - 
Español (1949a) - col·l. MZB.

Oochrotus unicolor unicolor Lucas, 1852
DeltaLlob, FarLlob (02.1941) - Español 
(1949a) - col·l. MZB.

Opatrum (Opatrum) sabulosum 
(Linnaeus, 1760)

CanTun (04.1965), Castfels 
(20.05.1915), DeltaLlob, DesLlob 
(03.07.1914), FarLlob (21.06.1941), 
Llobregat (21.03.1931), PratLlob 
(03.03.1968), Remolar (11.1940) - 
Zulueta (1904), Español (1949a) - col·l. 
MZB.
Obs.: s’hi inclouen les citacions i 
registres del Delta d’Opatrum 
(Opatrum) perlatum Germar, 1824, 
que han de referir-se a sabulosum 
(Español, 1962).

Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 
1792)

Castfels (10.04.1920) - col·l. MZB.
Phaleria (Phaleria) acuminata 
acuminata Küster, 1852

CanTun (02.04.1927), Castfels 
(05.03.1977), DeltaLlob, FarLlob 
(02.1941), PratLlob (08.03.1968) - Cuní 
Martorell i Martorell Peña (1876), 
Cuní Martorell (1888), Español 
(1949a) - col·l. MZB.

Phaleria (Phaleria) bimaculata 
bimaculata (Linnaeus, 1767)

CanTun (07.1909), DeltaLlob, FarLlob 
(26.01.1941), PlaLlob (24.03.1917), 
PratLlob (03.07.2012), PtjaPrat 
(18.07.2012), Remolar (02.1941) - 
Español (1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Phtora (Phtora) crenata Germar, 1836
DeltaLlob - Español (1949a).

Phylan (Phylan) abbreviatus (Olivier, 
1795) [= hybridus Latreille, 1804]

CanTun, DesLlob, FarLlob (09.1962), 
Gavà (03.01.1933), PlaLlob 

(30.03.1917) - Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Zulueta (1904) 
- col·l. MZB.

Probaticus (Pelorinus) laticollis (Küster, 
1850)

Castfels (12.04.1963), FarLlob 
(19.03.1964), Gavà (16.06.1908), 
PlaLlob (30.01.1917), PratLlob 
(26.05.2012) - Lagar (1967a) - col·l. 
MZB, col·l. DF.

Pseudoseriscius pruinosus (Dufour, 1820)
CanTun (04.05.1926), Castfels 
(01.10.1962), DeltaLlob, FarLlob 
(10.1941), PratLlob (12.05.2010) - 
Español (1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Scaurus striatus Fabricius, 1792
CanTun (20.09.1964), DeltaLlob, 
FarLlob (09.1962), PratLlob, Remolar 
(08.06.1941) - Español (1949a, 1960) - 
col·l. MZB.

Stenohelops (Stenomaleis) ardoini 
Español, 1957

Gavà (03.01.1933) - Español (1957) - 
col·l. MZB.

Stenosis (Stenosis) intermedia 
intermedia (Solier, 1838)

DeltaLlob, FarLlob (09.1962), PratLlob 
(09.03.2011), PtjaPrat (16.05.2009), 
Remolar (08.06.1941) - Español 
(1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Stenosis (Stenosis) sardoa sardoa 
(Küster, 1848)

Castfels (01.10.1962), DeltaLlob 
(08.12.1964), FarLlob (07.1941), 
PratLlob (04.1934), Remolar (03.1941) 
- Español (1949a) - col·l. MZB.

Tenebrio obscurus Fabricius, 1792
DeltaLlob, PratLlob (03.08.2011) - 
Español (1949a) - col·l. DF.

Tentyria (Subtentyrina) mucronata 
mucronata Steven, 1829

CanTun (03.1936), Castfels 
(01.03.1969), DeltaLlob, DesLlob 
(17.05.1926), FarLlob (09.1962), Gavà 
(07.1941), PratLlob (11.12.2011), 
PtjaPrat (18.07.2012), Remolar 
(18.07.2009) - Español (1949a) - col·l. 
MZB, col·l. DF.
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Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809
DeltaLlob, FarLlob (03.06.1962), 
PratLlob (12.06.2010) - Español 
(1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)
DeltaLlob (08.12.1964) - Español 
(1949a) - col·l. MZB.

Tribolium confusum Jacquelin du Val, 
1861

DeltaLlob (08.12.1964) - Español 
(1949a) - col·l. MZB.

Xanthomus pallidus (Curtis, 1830)
CanTun (07.1899), Castfels 
(03.03.1963), DeltaLlob, FarLlob 
(11.1931), PratLlob (16.02.2011) - 
Español (1949a) - col·l. MZB, col·l. DF.

Xanthomus pellucidus (Mulsant et Rey, 
1856)

Castfels (12.04.1963), FarLlob 
(10.1941), PratLlob (03.03.1968), 
Remolar (02.1941) - col·l. MZB.

Notes:
La presència a Can Tunis de Akis spinosa 

(Linnaeus, 1764), espècie de distribució me-
diterrània, s’atribueix a una introducció acci-
dental (Español, 1949b). Encara que s’han 
localitzat posteriorment nous exemplars a 
Barcelona (muntanya de Montjuïc), se la 
considera una espècie aliena a la fauna ibèri-
ca (Viñolas i Cartagena, 2005). Tenint en 
compte les àrees de distribució respectives 
(Español, 1968; Viñolas i Cartagena, 2005), 
cal excloure de la fauna del Delta espècies 
com Cossyphus (Cossyphus) dejeani Brême, 

1846, Phaleria (Phaleria) cadaverina cada-
verina (Fabricius, 1792) i Tentyria (Tenty-
ria) interrupta Latreille, 1807, citades errò-
niament en els treballs de Cuní Martorell i 
Martorell Peña (1876), Cuní Martorell (1888), 
Maluquer (1903) i Zulueta (1904). Aquest  
últim autor indica també la presència 
d’Omophlus (Paramohlus) picipes (Fabri-
cius, 1792) a la desembocadura del Llobregat, 
sense que n’hàgim trobat registres posteriors 
a la zona.

F. Throscidae Laporte, 1840
Trixagus duvalii (Bonvouloir, 1859)

Camí de la Bunyola (10.03.1979) - 
Lagar i Lucas (1981).

Trixagus elateroides elateroides (Heer, 
1841)

PratLlob - Cobos (1959).
Trixagus exul (Bonvouloir, 1859)

PratLlob (16.03.1952) - Lagar (1967a).

F. Trogidae MacLeay, 1819
Trox hispanicus Harold, 1862

Castfels (06.1945) - Lagar (1953).
Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)

FarLlob (11.1941) - Lagar (1953).
Trox scaber (Linnaeus, 1767)

FarLlob (25.07.1940), PratLlob 
(03.08.2012) - Lagar (1953) - col·l. DF.

F. Zopheridae Solier, 1834
Synchita mediolanensis Villa et Villa, 
1833

FarLlob (05.07.1963) - Lagar (1970).

delta-llobregat.indb   482 12/12/2018   16:51:33



14. ELS HETERÒPTERS DEL DELTA 
DEL LLOBREGAT

Diego Fernández Ruiz

delta-llobregat.indb   483 12/12/2018   16:51:34



484 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

14.1. INTRODUCCIÓ

14.1.1. Història i situació actual de 
l’estudi dels heteròpters del delta 
del Llobregat

Una vegada immersos en la tasca d’estudi 
dels heteròpters de les reserves naturals del 
delta del Llobregat i després de la revisió de 
la bibliografia disponible, s’ha constatat la 
manca de treballs específics sobre la fauna 
hemipterològica d’aquest espai, i són, també, 
pocs els articles que hi fan referència.

L’únic que s’ha aconseguit són citacions i 
registres d’obres generals d’entomologia i ar-
ticles antics o molt antics (Cuní i Martorell, 
1888; Codina, 1915; Sánchez, 1920), o alguns 
de més recents (Ribes, 1961, 1963 i 1984; Ri-
bes et al., 2000, 2004 i 2008; Wagner, 1960 i 
1965; Goula, 1986) de caràcter faunístic o ta-
xonòmic. En aquests treballs se citen espè-
cies d’heteròpters recol·lectades en el delta 
del Llobregat o al seu entorn (el Prat de Llo-
bregat, la Zona Franca, el far del Llobregat, 
Can Tunis, etc.), llocs que en bona part han 
desaparegut o han estat molt alterats per l’ac-
tivitat humana.

Jordi Ribes (1961) fa un estudi monogrà-
fic de la família Reduviidae en el qual se’n ci-
ten diverses espècies que van ser recol·lecta-
des en el delta del Llobregat. En aquesta 
monografia, l’autor cita diversos legataris 
que, malgrat no ser especialistes ni estudio-
sos dels heteròpters, van recollir material 
d’aquest ordre d’insectes de la zona estudia-
da (Altamira, Español, Freixa, Lagar, Mateu, 
Solé, etc.). De la mateixa manera, en obres i 
llibres generals sobre heteròpters («Faune de 
France») on es tracten famílies senceres, 
també s’hi poden trobar citacions d’espècies 
trobades en l’àmbit del Delta.

Si això és vàlid pel que fa als heteròpters 
terrestres, en relació amb els heteròpters aquà-
tics cal constatar que hi ha més publicacions 
amb citacions d’espècies trobades al delta del 
Llobregat (Lagar, 1982; Nieser i Montes, 1984; 
Murillo, 1985; Murillo i Recasens, 1986; Meza, 
1984).

Amb l’objectiu de tenir un coneixement 
més complet dels heteròpters de la zona 
d’estudi, també s’ha visitat diverses vegades 
la important col·lecció particular de Jordi 
Ribes, un dels principals experts a escala 
mundial, de la mateixa manera que s’han vi-
sitat i estudiat les col·leccions del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i la col·lecció 
entomològica de Josep Monés, dipositada 
en el Museu Municipal del Prat de Llobre-
gat (Arxiu Municipal del Prat de Llobregat). 
De totes aquestes col·leccions s’han pogut 
obtenir dades força valuoses per a aquest 
treball.

Com demostra la bibliografia consultada 
i la revisió de les diferents col·leccions ento-
mològiques, no s’han trobat citacions ni au-
tors que demostrin que en els darrers qua-
ranta o cinquanta anys s’hagi visitat el delta 
del Llobregat per a estudiar-ne els heteròp-
ters. Malgrat això, en la col·lecció del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, es poden 
trobar espècimens etiquetats en dates relati-
vament recents d’entomòlegs i col·laboradors 
d’aquesta institució que han fet captures es-
poràdiques en l’àmbit del delta del Llobregat 
(A. Masó, O. Escolà, J. M. Diéguez, J. J. Pérez 
De-Gregorio).

Tenint en compte tot això i amb l’objec-
tiu d’emplenar aquest buit en l’estudi i el co-
neixement de la diversitat heteropterològica 
de les reserves naturals del delta del Llobre-
gat, l’autor ha dut a terme durant quatre anys 
(2010-2013) l’estudi dels heteròpters d’aquests 
espais, treball que espera continuar en els 
pròxims anys tot visitant més indrets de la 
zona protegida i abastant el màxim d’hàbi-
tats possible.

Dins el món dels invertebrats, els he-
teròpters constitueixen un grup força impor-
tant pel que fa al nombre d’espècies. A Catalu-
nya, d’acord amb el primer cens aparegut en 
el Catàleg dels heteròpters de Catalunya (Ri-
bes, Serra i Goula, 2004), els autors establien 
el nombre d’espècies en 1.037, xifra que qua-
tre anys després, amb la publicació d’«Addi-
cions i correccions al catàleg dels heteròpters 
de Catalunya» (Ribes, Goula, Pagola-Carte, 
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Gessé i Ribes, 2008), ascendia a 1.057. Poste-
riorment (Goula et al., 2010), en un treball 
publicat pel Centre de Recursos de Biodiver-
sitat Animal de la Universitat de Barcelona 
titulat Llista dels heteròpters de Catalunya, el 
nombre d’espècies citades és de 1.064, xifra 
que es considera la més actualitzada.

No es pot garantir que aquest nombre de 
tàxons descrits a Catalunya sigui el definitiu; 
de fet, cada any es descobreixen i descriuen 
noves espècies, en bona part a causa de les 
revisions que duen a terme els especialistes. 
D’altra banda, el constant i intens treball de 
camp realitzat pels heteropteròlegs, tant els 
veterans com els novells, en el conjunt pe-
ninsular i en indrets de Catalunya poc estu-
diats, com el delta del Llobregat, fa que es 
continuï incrementant el nombre d’espècies 
conegudes i millori el coneixement que es té 
de la seva distribució.

14.1.2. Zona d’estudi

El delta del Llobregat constitueix una plana 
al·luvial de 98 km2 d’extensió, se situa entre 
dos massissos muntanyosos, Garraf i Mont-
juïc, i abasta terrenys de vuit municipis, tot i 
que els espais naturals estrictament protegits 
només n’afecten quatre: el Prat de Llobregat, 
Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. La 
quadrícula UTM corresponent és la 31TDF27.

Les reserves naturals del delta del Llobre-
gat es van declarar per la Generalitat de Ca-
talunya l’any 1987. D’ençà d’aquesta data, la 
zona protegida del Delta i la desembocadura 
del Llobregat han patit tot un seguit de trans-
formacions: el desviament de la llera del riu, 
l’ampliació de la zona portuària, la construc-
ció de la desalinitzadora, la construcció de la 
tercera pista de l’aeroport… El maig de 2005 
es va constituir el Consorci per a la Protecció 
i la Gestió dels Espais Naturals del delta del 
Llobregat, organisme encarregat de la gestió 
i la protecció d’aquests espais, així com de la 
seva promoció social i científica. El Consell 
de les Comunitats Europees va declarar com 
a ZEPA (zona d’especial protecció per a les 

aus) 900 hectàrees de les reserves naturals del 
Delta, les quals formen part de la xarxa Na-
tura 2000.

Al delta del Llobregat s’hi troben una vin-
tena d’hàbitats naturals d’interès comunitari, 
tres dels quals considerats prioritaris (vegeu 
el capítol 8 d’aquesta mateixa publicació). 
Tres d’aquests hàbitats tenen una especial 
importància des del punt de vista heteropte-
rològic, són els més ben conservats i on s’ha 
trobat el major nombre de les espècies d’he-
teròpters d’aquest treball:

— Llacunes i maresmes. Les llacunes i les 
maresmes del delta del Llobregat (Cal Tet, 
Ca l’Arana, la Magarola, el Remolar o la ma-
resma de les Filipines) presenten una forma-
ció arbòria dominada per espècies com Pinus 
pinea, Populus alba, Populus tremula, Tama-
rix sp., Salix sp., etc., conjuntament amb la 
vegetació característica d’aquests hàbitats, 
com canyissos i jonqueres (Juncus acutus, 
Arundo donax, Phragmites australis, etc.) i 
l’interessant salicornar, comunitat vegetal 
amb una composició específica molt lligada 
al grau de salinitat del sòl (Salicornia ramo-
sissima, Spartina versicolor, Suaeda fructico-
sa, Atriplex halimus, Inula crithmoides, Thy-
melea hirsuta, etc.).

Figura 1. Fotografia aèria de la zona d’estudi: re-
serves naturals del delta del Llobregat (el Prat de 
Llobregat). Font: Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

delta-llobregat.indb   485 12/12/2018   16:51:34



486 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

— Pinedes litorals. Formades majorità-
riament per masses forestals espesses de Pi-
nus pinea i Pinus halepensis que poden arri-
bar fins a la mateixa línia litoral. Presenten 
un estrat de plantes llenyoses (Pistacia lentis-
cus, Cytisus scoparius, Rhamnus alaternus, 
etc.) acompanyat d’altres plantes d’un cert 
port (Foeniculum vulgare, Dittrichia viscosa, 
Scabiosa maritima, etc.), a més d’una gran 
varietat de gramínies i altres plantes herbà-
cies.

— Dunes i platges. En aquest biòtop es 
troba la vegetació psammòfila característica 
dels ambients dunars i costaners (Cakile ma-
ritima, Salsola kali, Eryngium maritimum, 
Echinophora spinosa, Pancratium mariti-
mum, Euphorbia terracina, etc.), la qual acull 
una rica i variada comunitat d’heteròpters 
específics d’aquests hàbitats.

Des del punt de vista de la fauna, les zo-
nes més ben conservades i, per tant, més in-
teressants pel que fa als heteròpters del delta 
del Llobregat són: al Prat de Llobregat, Car-
rabiners-Semàfor, l’estany de la Magarola, 
tota la zona que voreja les maresmes de Cal 
Tet, la pineda de Cal Tet i l’aguait del Sabo-
gal; a Sant Boi de Llobregat, les basses de Cal 
Dimoni; a Viladecans, la maresma de les Fili-
pines, la Murtra, l’estany del Remolar i la 
pineda de Cal Francès, tot i que aquesta zona 
de Viladecans s’ha visitat poques vegades i, 
per tant, és previsible que en estudis poste-
riors hi aparegui una major diversitat d’espè-
cies.

14.2. MATERIAL I MÈTODES

Aquest estudi s’ha dut a terme durant un 
període de quatre anys, del 2010 al 2013, i 
durant tots els mesos de l’any, de gener a de-
sembre. S’han realitzat dues o tres visites set-
manals, si les condicions atmosfèriques ho 
permetien, preferentment al matí i pels di-
versos sectors de la reserva. De nit, un dia a 
la setmana, s’instal·lava una trampa de llum 
actínica, tipus Heath, per capturar espècies 
d’activitat nocturna.

No s’ha seguit cap metodologia de mos-
treig específica, només es recorrien i mostre-
javen les diverses zones de la reserva. L’ob-
jectiu principal d’aquestes visites era registrar 
el major nombre possible d’espècies d’he-
teròpters, de manera que es procurava am-
pliar al màxim la cerca de fauna heteroptero-
lògica recorrent el major nombre d’hàbitats 
possible. Amb els exemplars que es podien 
determinar in situ, s’anotava l’espècie i s’alli-
beraven al mateix lloc on havien estat tro-
bats, de manera que només es recollien els 
que mostraven alguna dificultat a l’hora de 
determinar-los correctament al camp.

La major part del material que l’autor ha 
utilitzat en aquest estudi prové de les seves 
pròpies observacions al camp i de la seva col-
lecció particular, tot i que també s’han obtin-
gut dades de les col·leccions següents: col·lec-
ció particular de Jordi Ribes (JR), col·lecció 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) i col·lecció Josep Monés, del Museu 
Municipal del Prat de Llobregat (JM). Tam-
bé s’han obtingut dades i informació referent 
als heteròpters del delta del Llobregat a partir 
de la bibliografia disponible, que es detalla 
en l’apartat corresponent.

Per a la realització d’aquest estudi, es van 
utilitzar les tècniques de mostreig habituals:

— Observació directa. Amb aquest siste-
ma s’observen molts dels heteròpters de 
mida mitjana i gran que a causa dels seus re-
queriments biològics (corrent per terra, so-
bre plantes i flors, depredadors, etc.) són fà-
cils de detectar en el medi (Pentatomidae, 
Stenocephalidae, Reduviidae, Coreidae, etc.).

— Colpejant la vegetació. Aquesta tècni-
ca consisteix a donar cops secs a la vegetació 
i recollir, en una peça de roba generalment 
blanca col·locada sota seu, tots els exemplars 
d’heteròpters que hi puguin caure. Després, 
amb l’ajuda d’un aspirador d’insectes, es re-
cullen les mostres. Aquesta tècnica és ade-
quada per a recol·lectar les espècies que viuen 
en les plantes de major port (arbres, arbusts, 
tanques, etc.), i es localitzen espècies que no 
es podrien veure de cap altra manera (Ant-
hocoridae, Miridae, Tingidae, etc.).
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— Prospeccions amb mànega. És el mè-
tode amb millors resultats. Consisteix a pas-
sar la mànega entomològica per la vegetació 
herbàcia d’un costat a l’altre. S’aconsegueix 
trobar una gran varietat de famílies d’he-
teròpters (Miridae, Anthocoridae, Lygeidae, 
Rhopalidae, Pentatomidae, Reduviidae, 
etc.).

— Trampes de llum tipus Heath. D’aques-
ta manera es va obtenir molt material d’espè-
cies d’activitat nocturna, atretes per la inten-
sitat de la llum. Amb aquest mètode es van 
obtenir espècies de diverses famílies d’he-
teròpters (Miridae, Rhopalidae, Lygaeidae, 
Reduviidae, etc.), i és com es va aconseguir 
trobar dos exemplars de Polytoxus siculus i 
un altre de Polytoxus sanguineus.

Evidentment, hi ha altres mètodes per a 
l’estudi i la recollida de mostres d’heteròp-
ters (Pit-fall, Berlese, etc.) amb els quals s’ob-
tenen bons resultats, especialment per a la 
captura d’espècies que es troben a terra o són 
de caràcter edàfic. En aquest estudi no es van 
utilitzar perquè es va considerar que les tèc-
niques exposades anteriorment eren sufi-
cients i perquè es tenia la convicció que no 
utilitzar-les tindria poca repercussió en l’in-
ventari d’espècies.

Pel que fa als heteròpters aquàtics, en 
aquest estudi es va optar per no recol·lec-
tar-los per qüestions d’ètica ambiental. Les 
reserves naturals del delta del Llobregat es 
van protegir bàsicament per la seva impor-
tància per als ocells aquàtics (anàtids, limíco-
les, ardeids, flamencs, polles d’aigua, etc.), 
motiu pel qual, i de manera consensuada 
amb els tècnics del Consorci per a la Protec-
ció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta 
del Llobregat, es va decidir la no-intromissió 
en el medi aquàtic per evitar molèsties a 
l’avifauna. Per aquest motiu, tots els heteròp-
ters aquàtics registrats en aquest treball pro-
venen de la consulta bibliogràfica i dels fons 
de les col·leccions entomològiques esmenta-
des, llevat de tres espècies atretes per les 
trampes de llum.

Tot el material recollit per l’autor d’aquest 
treball s’ha distribuït entre les col·leccions de 

Jordi Ribes (JR), del Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona (MCNB) i del propi del 
autor (DF).

14.3. RESULTATS

Fins avui, en la zona estudiada de les reser-
ves naturals del delta del Llobregat, i tenint 
en compte tant les citacions recopilades de 
la bibliografia i la revisió de les col·leccions 
particulars i de les institucions públiques 
com el material recollir pel mateix autor, el 
registre total d’heteròpters és de 248 espè-
cies. D’aquestes, 165 han estat registrades 
directament per l’autor del treball. Així ma-
teix, 111 han resultat noves per al delta del 
Llobregat.

Entre tots aquests registres, hi ha tàxons 
que, per un motiu o un altre, tenen un inte-
rès faunístic rellevant, tal com es reflecteix en 
el text de l’annex 1, que recull el catàleg d’es-
pècies. En aquest punt, cal destacar per la 
seva importància Polytoxus siculus, espècie 
de la família Reduviidae inclosa a l’Atlas y li-
bro rojo de los invertebrados amenazados de 
España (especies vulnerables) (Verdú et al., 
2011).

L’autor d’aquest treball està convençut 
que la llista d’espècies trobades fins ara té un 
caire absolutament provisional. Quan s’ex-
plorin més a fons altres zones del delta del 
Llobregat (Can Camins, Remolar-Filipines 
o les basses de Cal Dimoni), el nombre d’es-
pècies augmentarà considerablement. Al 
mateix temps, en un futur no gaire llunyà, 
en aquests mateixos llocs es trobaran espè-
cies, sobretot al·lòctones, que s’estan disper-
sant àmpliament per altres zones properes a 
les reserves naturals del delta del Llobregat; 
n’és un exemple ben clar l’espècie Corytucha 
ciliata. Recentment (2011 i 2012), s’han re-
collit exemplars de Belonochilus numenius i 
de Leptoglossus occidentalis en parcs i jar-
dins públics del nucli urbà del Prat de Llo-
bregat, cosa que permet assegurar que 
aquestes espècies també acabaran colonit-
zant el Delta.
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Polytoxus siculus (A. Costa, 
1842)

Polytoxus sanguineus  
(A. Costa, 1842)

Oncocephalus pilicornis 
Reuter, 1882

Sastrapada baerensprungi 
(Stal, 1859)

Coranus griseus (Rossi, 
1790)

Rhynocoris cuspidatus 
Ribaut, 1921

Peirates strepitans Rambur, 
1839 (forma nominal)

Peirates strepitans Rambur, 
1839 (forma rufipennis)

Peirates stridulus (Fabricius, 
1787)

Schidium palinuri Dioli, 
1989

Gardena insignis Horváth, 
1887

Empicoris rubromaculatus 
Blackburn, 1889
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14.4. CONCLUSIÓ

Les dades obtingudes en la realització d’aquest 
treball permeten constatar que en els hete-
ròpters del delta del Llobregat hi ha un grup 
d’espècies — la immensa majoria— que són 
força comunes i generalistes i que també són 
presents en bona part del territori català, i 
que hi ha un altre grup d’espècies amb uns 
requeriments biològics més específics que es 
troben estretament lligades als hàbitats de 
caire palustre i halòfil: Agramma (Agramma) 
atricapillum, Agramma (Agramma) confu-
sum, Eurystylus bellevoyei, Schidium palinu-
ri, Henestaris halophilus, Parapiesma salso-
lae, etc. Des del punt de vista naturalístic i 
ambiental, aquestes darreres són les espècies 
més vulnerables, atès el seu alt grau d’espe-
cialització. Hi ha tàxons amb una àrea de 
distribució molt reduïda — fins i tot única a 
escala peninsular—, com és el cas de l’es-
mentat Polytoxus siculus, motiu pel qual és 
del tot prioritària la protecció de tota aquesta 
zona deltaica i litoral tan interessant.

Any rere any, les reserves naturals del del-
ta del Llobregat estan experimentant un in-
crement més que considerable de visitants, 
fet que es pot constatar sobretot els caps de 
setmana i festius, quan una massiva afluència 
de persones pot arribar a, literalment, envair 
la zona. Per intentar revertir aquesta situació, 
des del Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 
es duen a terme actuacions específiques per 
minimitzar tant com sigui possible el dany a 
la fauna invertebrada, ja sigui dissenyant 
itineraris per als visitants, delimitant amb es-
taques i cordes els marges dels camins, col·lo-
cant rètols explicatius, eliminant espècies de 
la flora al·lòctona o emprenent actuacions de 
sensibilització dels visitants vers la importàn-
cia dels invertebrats en l’ecosistema.

Finalment, i veient el considerable interès 
de les espècies d’heteròpters que s’han tro-
bat, l’autor no té cap dubte que les reserves 
naturals del delta del Llobregat s’han de con-
tinuar protegint i que això s’ha de fer amb tot 
l’esforç i la implicació possibles, tant des de 

l’àmbit polític com social i científic, i sempre 
amb l’objectiu de salvaguardar la biodiversi-
tat d’aquest espai natural tan singular.
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ADDENDA

Des del lliurament d’aquest article, s’han ci-
tat al delta del Llobregat les noves espècies 
d’heteròpters que es detallen tot seguit.

F. Tingidae Laporte, 1832
Copium teucrii teucrii (Host, 1788)
Hyalochiton komaroffii (Jakovlev, 1880)

F. Nabidae A. Costa, 1853
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

F. Berytidae Fieber, 1851
Berytinus hirticornis pilipes (Puton, 
1875)

F. Lygaeidae Schilling, 1829
Graptostethus servus servus (Fabricius, 
1787)
Tempyra biguttula Stål, 1871

F. Coreidae Leach, 1815
Centrocoris spiniger (Fabricius, 1803)
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 
1910

F. Alydidae Amyot et Serville, 1843
Micrelytra fossularum (Rossi, 1790)

F. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843
Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

F. Cydnidae Billberg, 1820
Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)

F. Pentatomidae Leach, 1815
Chroantha ornatula (Herrich-Schaeffer, 
1842)
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851
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ANNEX 1

Catàleg d’espècies

F. Nepidae Latreille, 1802
*Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Antigament molt abundant en aigües 
tranquil·les i fangoses del Delta (Cuní i 
Martorell, 1888; Lagar, 1982; Murillo, 
1984 i 1985; Sánchez, 1920), també 
citada a Alonso et al. (2001) en canals 
de la zona de l’aeroport abans de 
l’ampliació. Exemplars dipositats en la 
col·lecció MCNB.

*Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus, 
1758)

Molt rara. Citada una vegada en el 
Delta: llacuna de la Podrida, 14-V-1979 
(Ll. Lucas, leg.), Lagar (1982). Espècie 
molt interessant, que convindria trobar 
novament i confirmar-ne la presència 
en el Delta. Cal aclarir que la llacuna de 
la Podrida ja no existeix.

F. Corixidae Leach, 1815
*Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi 
(Fieber, 1860)

Ben distribuïda per tot el delta del 
Llobregat: Ca l’Arana, Cal Tet, Cal 
Dimoni Gran, Cal Dimoni Petit, 
Magarola, braç de la Vilada, bassa dels 
Fartets, bassa del Pi, Reguerons, riu 
Llobregat. Alonso et al. (2001); 
Cañedo-Argüelles i Rieradevall (dades 
inèdites).

Corixa affinis Leach, 1817
Element euromediterrani. Rara. 
Recollits tres exemplars atrets per la 
llum de les trampes amb centenars 
d’exemplars de Paracorixa concinna 
concinna (Fieber, 1848) a la pineda del 
Toro Bravo, Viladecans, 11-VI-2013 
(Diego Fernández, leg.). Un exemplar 
recollit a Cal Nani, 1-III-1980 (À. 
Lagar, leg.); Lagar (1982). Des de llavors 
no s’havia tornat a citar en el delta del 
Llobregat. Col·lecció entomològica DF.
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*Corixa panzeri Fieber, 1848
Molt rara. La citació és d’un exemplar 
recollit en un canal proper a les 
Filipines, Viladecans, 21-IV-1968 (À. 
Lagar, leg.); Lagar (1982).

**Paracorixa concinna concinna (Fieber, 
1848)

Eurosiberiana. Citada per primera 
vegada a la península Ibèrica, a 
Agramunt (Urgell, 330 m), 21-VII-
1983; Murillo (1984). Al delta del 
Llobregat, a Carrabiners-Semàfor, 
3/10-XI-2010, 3-VIII-2011, 19-X-2011, 
3-VII-2012, 9-X-2012 i a les maresmes 
del Remolar-Filipines i pineda del Toro 
Bravo, Viladecans, VI-VII 2013 (Diego 
Fernández, leg.). Molt abundant, 
sobretot en petites masses d’aigua i 
bassals amb poca oxigenació. Molt 
bona voladora. Van en grans quantitats 
a la llum de les trampes. Col·lecció 
entomològica DF.

*Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 
1848)

Rara. Euromediterrània halòfila. Està 
citada del far del Llobregat, 22-VIII-
1968 (À. Lagar, leg.) i del Prat, 
Carrabiners, 29-VI-1982 (À. Lagar, 
leg.).

*Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis 
(Leach, 1817)

Citada a Cal Nani, 31-I-1981, 8-XI-
1981, així com de l’estany de la 
Podrida, 8-XI-1981 (À. Lagar, leg.). 
Citada també del delta del Llobregat, 
21-X-1983, a Murillo (1984 i 1985), 
Alonso et al. (2001) de la Magarola, la 
Ricarda, la Roberta, riera de Sant 
Climent, braç de la Vilada, bassa dels 
Fartets, bassa dels Pollancres, 
Reguerons, llacunes de la platja del 
Prat i d’altres actualment 
desaparegudes.

*Sigara (Pseudovermicorixa) 
nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848)

Molt rara. Citada a Alonso et al. 
(2001), de la Roberta i bassa dels 
Fartets.

Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 
1817)

Rara. Carrabiners-Semàfor, 15-VI-2011 
(2 ex.), 3-VII-2012 (2 ex.), 9-X-2012  
(1 ex.), (Diego Fernández, leg.). Espècie 
que acostuma a preferir aigües tèrboles 
i eutròfiques. Els exemplars capturats 
ho van ser a la llum de les trampes. 
Citada també al Delta (Lagar, 1982; 
Murillo 1984 i 1985; Murillo i Recasens 
1986); Alonso et al. (2001) de la riera de 
Sant Climent, bassa dels Fartets i 
llacunes desaparegudes actualment. 
Col·lecció entomològica DF.

F. Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)
*Ochterus marginatus marginatus 
(Latreille, 1804).

De distribució circummediterrània. En 
l’MCNB s’hi troben dos exemplars 
etiquetats del far del Llobregat, 15-30-
I-1919, (Gros, leg.). L’espècie no s’ha 
tornat a trobar.

F. Naucoridae Leach, 1815
*Naucoris maculatus maculatus 
Fabricius, 1798

Espècie de distribució mediterrània.  
À. Lagar (1982) el considera molt 
abundant a l’estany de la Podrida, 
diverses dates, i de Can Tunis, llocs  
que avui han desaparegut. Alonso et al. 
(2001) citen l’espècie de la Roberta, de 
la bassa dels Pollancres i de Reguerons; 
Cañedo-Argüelles i Rieradevall (dades 
inèdites), la citen de Cal Tet.

F. Notonectidae Latreille, 1802
*Anisops sardeus sardeus Herrich-
Schaeffer, 1849

El Prat de Llobregat, 30-IX-1948; Can 
Tunis, 16-VII-1959 i l’estany de la 
Podrida, oct. 1979 (À. Lagar, leg.).

*Anisops debilis perplexa (Poisson, 1926)
Alonso et al. (2001) cita l’espècie d’una 
llacuna propera a la Roberta.

*Notonecta (Notonecta) glauca glauca 
Linnaeus, 1758
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Des de Cuní i Martorell (1888) no s’ha 
tornat a citar al Delta.

*Notonecta (Notonecta) maculata 
Fabricius, 1794

Euromediterrània. El Prat de Llobregat, 
30-IX-1956 (À. Lagar, leg.). Malgrat 
tractar-se d’una espècie bastant 
freqüent, no s’ha tornat a citar d’una 
manera fidedigna.

*Notonecta (Notonecta) viridis  
Delcourt, 1909

L’única citació de l’espècie al Delta és 
de Lagar (1982), de l’estany de la 
Podrida, sense data, indicant la captura 
de diversos exemplars en estat larvari.
Diversos exemplars del gènere 
Anisops, que no s’han pogut 
determinar a nivell d’espècie, s’han 
trobat a Ca l’Arana, Cal Dimoni Gran i 
la Murtra; Cañedo-Argüelles i 
Rieradevall (dades inèdites).

F. Pleidae Fieber, 1851
*Plea minutissima minutissima Leach, 
1817

Citada del Prat de Llobregat, 14-III-
1959, i de Can Tunis, 16-VII-1959 (À. 
Lagar), com a abundant i comuna. A la 
col·lecció JM, del Museu Municipal del 
Prat de Llobregat, n’hi ha un exemplar 
etiquetat; Delta 5-VIII-1954 (Josep 
Monés, leg.; J. Ribes, det.); Alonso et al. 
(2001) la citen de la Roberta i en 
llacunes de la platja del Prat; Cañedo-
Argüelles i Rieradevall (dades inèdites), 
de Cal Tet. Col·lecció entomològica JM.

*Mesovelia vittigera (Horváth, 1895).
Recollida al Delta, al Prat de Llobregat, 
10-IX-1954, i a Can Tunis, 16-VII-
1959 (À. Lagar, leg.); Alonso et al. 
(2001), a la bassa dels Fartets.

F. Hydrometridae Billberg, 1820
*Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 
1758)

Citada com a «abundant a les vores de 
les aigües estancades i sota pedres 
humides», sense data de captura. En 

l’MCNB, n’hi ha dos exemplars 
etiquetats del Remolar (el Prat de 
Llobregat), 11-1941 i 8-VI-1941 
(Francesc Español, leg.) i en la 
col·lecció JM del Prat n’hi ha un 
exemplar amb l’etiqueta Delta, 14-I-
1964 (Josep Monés, leg.; Francesc 
Español, det.).

F. Veliidae Brullé, 1836
*Microvelia (Microvelia) pygmaea 
(Dufour, 1833).

Element atlanticomediterrani. Citada 
per Ribes (1986) al Prat de Llobregat, 
13-XI-1960 (Jordi Ribes, leg.).
D’exemplars de la família Veliidae 
Brullé, 1836, sense determinació 
taxonòmica, se n’han trobat al Remolar 
i al braç de la Vilada, Alonso et al. 
(2001), i a la bassa del Pi, Cañedo-
Argüelles i Rieradevall (dades inèdites).

F. Gerridae Leach, 1815
*Aquarius cinereus (Puton, 1869)

M. C. Meza la cita, al seu treball 
«Contribución al estudio de los 
Gerridae (Hemiptera) de Cataluña», al 
Prat de Llobregat a partir d’exemplars 
recollits el dia 15-IV-1956 (Jordi Ribes, 
leg.). Col·lecció entomològica JR.

*Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 
1832

Existeixen citacions antigues d’aquesta 
espècie de la zona del Delta. Meza 
(1984) la cita amb exemplars recollits 
al Prat de Llobregat, X-1948 (F. 
Español, leg.), conservats en l’MCNB. 
Concretament, en les etiquetes es pot 
llegir «Farola del Llobregat, X-48» (F. 
Español, leg.), (1 ex.), a més d’un altre 
exemplar etiquetat al Prat de Llobregat, 
17-X-1954 (Ribes, leg. et det.), que no 
apareix al treball de Meza (1984). Lagar 
(1982) també la cita del Prat, 14-III-
1959, i hi afegeix que «no era rar en els 
canals de reg d’aigües netes»; 
tanmateix, Alonso et al. (2001) la citen 
de petites llacunes actualment 

delta-llobregat.indb   496 12/12/2018   16:51:50



ELS HETERÒPTERS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 497

desaparegudes. Col·lecció entomològica 
MCNB.

*Gerris (Gerris) gibbifer Schummel,  
1832

Distribució euromediterrània.  
Citada en el treball de Lagar (1982), 
però sense dades de captura:  
«S’observa freqüentment a les  
aigües estancades».

*Gerris (Gerris) thoracicus Schummel, 
1832

Recol·lectada al Prat de Llobregat, 12-
XI-1961 (J. Ribes, leg.). Cita que es 
recull en el treball de Meza (1984). 
Col·lecció entomològica JR.

F. Saldidae Amyot et Serville, 1843
*Pentacora sphacelata (Uhler, 1877)

Citada del Prat de Llobregat, Ribes 
(1984a), 5-IX-1961 (J. Ribes, leg.). La 
cita també la recull Péricart (1990) al 
volum de la «Faune de France», núm. 
77. Col·lecció entomològica JR.

F. Tingidae Laporte, 1832.
Cantacader quadricornis (Lepeletier et 
Serville, 1828)

Mediterrània occidental. Camí de 
València, 20-IV-2010 (1 ex.); Cal Tet, 
16-VI-2010 (1 ex.), i Carrabiners-
Semàfor, 15-VI-2011 (2 ex.) (Diego 
Fernández, leg.). Tots els exemplars 
trobats sota pedres i fusta. Citada en 
Gómez-Menor (1955) al far del 
Llobregat, sense data de captura. 
Col·lecció entomològica DF.

**Agramma (Agramma) atricapillum 
(Spinola, 1837)

Camí de la Mota, Cal Tet, aguait del 
Sabogal i canal de la Bunyola, 25-IV-
2010, 17-V-2010, 20-IV-2010 (Diego 
Fernández, leg.) i 26-IV-2011, 3-IV-
2012 (Diego Fernández, obs. pers.). 
Sempre s’ha recol·lectat en ambients 
molt humits, prop de la riba de 
llacunes o canals de reg, sobre 
gramínies i joncs (Juncus acutus) 
recol·lectant amb mànega. Apareix 

abundantment en aquests biòtops. 
Col·lecció entomològica DF.

**Agramma (Agramma) confusum 
(Puton, 1879)

Aguait del Sabogal, 20-IV-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Un sol exemplar 
recollit al mateix hàbitat que l’espècie 
precedent. Possiblement deu ser més 
comuna del que sembla. És molt 
probable que passi desapercebuda amb 
l’espècie anterior, molt més abundant. 
Col·lecció entomològica DF.

**Corythucha ciliata (Say, 1832)
Canal de la Bunyola, 3-XII-2012 (Diego 
Fernández, leg.); diversos exemplars 
trobats en la ritidoma, l’escorça 
desenganxada típica dels plàtans 
(Platanus × hispanicus). No es descarta 
que es trobi en altres llocs del Delta a 
causa de l’abundància de plàtans en la 
zona. És una espècie neàrtica, originària 
d’Amèrica del Nord, i que es va trobar 
per primera vegada a Europa a Pàdua, 
Itàlia (A. Serdadei, leg.), colonitzant des 
d’aquí gran part del continent. Es 
detecta per primera vegada a Espanya a 
partir d’exemplars recollits a Girona, 
24-IX-1980 (J. J. Pérez De-Gregorio, 
leg.). Totes aquestes dades queden 
recollides a Ribes (1980b). Es tracta 
d’una autèntica plaga dels plàtans. 
Col·lecció entomològica DF.

**Dictyla echii (Schrank, 1782).
Holopaleàrtica. Espècie que, malgrat 
ser freqüent si se cerca en les plantes 
idònies (de la família de les 
boraginàcies), no s’havia citat al Delta. 
Trobada abundantment a la zona del 
Remolar-Filipines, a Viladecans, 
V-2013 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

Monosteira unicostata (Mulsant et Rey, 
1852)

Holomediterrània. Comuna. Prop del 
centre d’informació de les reserves 
naturals del delta del Llobregat, sobre 
Populus alba, 17-V-2010, al camí de la 
Mota, 13-IX-2010, sobre Populus alba, 
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i a les maresmes del Remolar-Filipines, 
a Viladecans, 28-V-2013 (Diego 
Fernández, leg.), igualment sobre 
Populus alba. Citada també per 
Gómez-Menor (1955) a Sant Boi de 
Llobregat, sense data ni legitor. 
Col·lecció entomològica DF.

**Tingis (Tingis) auriculata (A. Costa, 
1847)

Holomediterrània expansiva. Segons la 
bibliografia consultada, Péricart 
(1983), es troba a diferents 
umbel·líferes. Comuna. Canal de la 
Bunyola, aguait del Sabogal i 
Carrabiners-Semàfor, III-IV-VI, 2010, 
i 2011 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

Tingis (Tingis) cardui Linnaeus, 1758
Element eurosiberià. A la bibliografia 
no s’han trobat citacions del delta del 
Llobregat, tot i que en la col·lecció 
Josep Monés, del Museu Municipal del 
Prat de Llobregat, s’hi troba un 
exemplar etiquetat del Delta, 1-IV-
1963 (Josep Monés, leg.; Jordi Ribes, 
det.). En aquest estudi, s’ha trobat en 
les maresmes del Remolar-Filipines, a 
Viladecans, 25-VI-2013 (1 ex.) (Diego 
Fernández, leg.). Viu sobre plantes del 
gènere Carduus. Col·lecció 
entomològica JM i DF.

F. Miridae Hahn, 1833
**Campyloneura virgula (Herrich-
Schaeffer, 1835)

Element holàrtic. Rara. Trobats tres 
exemplars, a la zona de Remolar-
Filipines, a Viladecans, sobre llentiscle 
(Pistacia lentiscus), 18-VI-2013 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata 
Fieber, 1861

Distribució mediterrània. Rara. Sempre 
lligada a la seva planta nutrícia (Ononis 
natrix). Tres exemplars a Ca l’Arana, 
20-V-2010 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Macrolophus melanotoma (A. Costa, 
1853)

Mediterrània. Molt comuna, sobre 
Dittrichia viscosa. Tota la zona del 
Delta, IV-V-IX, 2010, 2011, 2012 i 
2013 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Daraeocoris (Camptobrochis) serenus 
(Douglas et Scott, 1868)

Holomediterrània expansiva. Rara en 
el Delta. Carrabiners-Semàfor, 3-VIII-
2011 (1 ex.) (Diego Fernández, leg.). En 
anys anteriors a l’estudi també es va 
recol·lectar aquesta espècie: camí de la 
Bunyola, 2-XII-2008 (1 ex.) i 8-X-2009 
(1 ex.), Cal Tet (Diego Fernández, leg.), 
escombrant la vegetació amb la 
mànega entomològica. Col·lecció 
entomològica DF.

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Espècie de distribució holàrtica. 
Comuna. Cal Tet, Carrabiners-Semàfor 
i aguait del Sabogal, V-IX-X, 2009 i 
2010 (Diego Fernández, leg.). Citada 
també de la zona per Wagner (1960), 
del Prat de Llobregat, 11-VIII-1959, i 
Goula (1986). Col·lecció entomològica 
DF.

*Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Espècie eurosiberiana. No se n’ha 
trobat cap citació a la bibliografia 
consultada, però en la col·lecció Josep 
Monés del Museu Municipal del Prat 
de Llobregat s’hi pot trobar un 
exemplar etiquetat com a Delta, 16-
VII-1963 (Josep Monés, leg.; Francesc 
Español, det.). Col·lecció entomològica 
JM.

*Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 
1843)

Element eurosiberià meridional. Rara. 
Citada per primera vegada a Catalunya 
al Prat de Llobregat, Delta, 11-VIII-
1959 (Jordi Ribes, leg.), Ribes (1990). A 
Pagola-Carte i Zabalegui (2007), es pot 
llegir un curt comentari sobre aquesta 
espècie que fa referència a la zona 
d’estudi. Espècie molt lligada a 
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ambients palustres. Col·lecció 
entomològica JR.

*Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)
Molt rara al Delta. Wagner (1960) la 
cita al Prat de Llobregat, 11-VIII-1959.

**Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Distribució holàrtica. Rara. Camí de la 
Mota, 9-VI-2010 (1 ex.); sobre Mentha 
suaveolens i a Carrabiners-Semàfor, 
27-IV-2011 (1 ex.), en un prat de 
gramínies i Phragmites sp. (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
Espècie de distribució holàrtica. 
Comuna. S’ha recollit prospectant amb 
mànega en camps d’herba i gramínies. 
Camí de València, 19-V-2009 (6 ex.), 
Cal Tet, 25-V-2010 (1 ex.) i 
Carrabiners-Semàfor, 8-VI-2010 (1 
ex.) (Diego Fernández, leg.). Wagner 
(1960) cita l’espècie a Sant Boi de 
Llobregat, 13-VII-1959 (Museu, leg.); 
també a Goula (1986). Col·lecció 
entomològica DF.

**Closterotomus trivialis (A. Costa, 1853)
Holomediterrània. Molt comuna a 
Catalunya, malgrat no ser-ho al Delta. 
Recollits dos exemplars sobre Spartium 
junceum a Cal Tet, 8-VI-2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Cyphodema instabilis (Lucas, 1849)
Holomediterrània. Molt comuna en els 
ambientes idonis. A Jiménez et al. 
(2003) se citen com a plantes hostes 
Cistus sp. i Helianthemum sp. Aquí 
s’ha capturat escombrant la vegetació 
herbàcia. Camí de València, 2-VI-2010 
i 9-VI-2010, i aguait del Sabogal, 
3-VIII-2011 (Diego Fernández, leg.). 
En anys anteriors a aquest estudi (2008 
i 2009), també es va recollir 
freqüentment al delta del Llobregat 
(Cal Tet). Col·lecció entomològica DF.

**Eurystylus bellevoyei (Reuter, 1879)
Element erèmic. Espècie molt 
interessant. Se cita per primera vegada 

a la península Ibèrica i, a la vegada, a 
Catalunya, a Deltebre, al Garxal (Baix 
Ebre), 5-XI-1989 (Jordi Ribes, leg.), 1 ♂ 
sobre Thymelaea hirsuta, Ribes (1990). 
En les mostres realitzades en aquest 
estudi, ha resultat ser una espècie 
abundant a la zona de Carrabiners-
Semàfor, X-XI-XII, 2010, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). Cal destacar 
que el seu període d’activitat, almenys 
a la zona d’estudi, coincideixi amb els 
mesos més freds de l’any i, molt 
probablement, el motiu de la seva 
raresa és que en aquest període de l’any 
molts entomòlegs no van al camp a 
prospectar. En anys anteriors a aquest 
estudi (2008, 2009, Diego Fernández, 
leg.) també es va recollir material 
abundant en les mateixes dates 
hivernals. Això no exclou que sigui una 
espècie que cal tenir en compte a l’hora 
de protegir els espais on viu. Col·lecció 
entomològica DF.

**Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Distribució eurosiberiana. Molt rara al 
Delta. Un sol exemplar, passant la 
mànega per la vegetació, Carrabiners-
Semàfor, 25-IX-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-
Schaeffer, 1835)

Distribució paleàrtica. Molt rara al 
Delta. Un únic exemplar a 
Carrabiners-Semàfor, 9-XI-2010 
(Diego Fernández, leg.). Citada també 
a la zona per Wagner (1960), al Prat de 
Llobregat, 11-VIII-1959, citació 
recollida per Goula (1986). Col·lecció 
entomològica DF.

**Lygus maritimus Wagner, 1949
Element atlanticoeuropeu. Rara al 
Delta. Prospectant amb la mànega 
zones herbàcies a la zona de 
Carrabiners-Semàfor (2 ex.), 20-XI-
2010 i 17-XI-2010 (Diego Fernández, 
leg.). En anys anteriors a aquest estudi, 
també se’n van recollir dos exemplars a 
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Cal Tet, 18-XI-2008 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

**Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Distribució holopaleàrtica. Molt rara al 
Delta, amb un únic exemplar recollit a 
Cal Tet, passant la mànega damunt la 
vegetació herbàcia, 18-XI-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Aquesta espècie té 
una marcada tendència termòfila. 
Col·lecció entomològica DF.

Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Holopaleàrtica. Molt rara al Delta. 
Espècie típica d’ambients ruderals i 
erms. Se n’ha recollit un únic exemplar 
a la zona de Carrabiners-Semàfor, 
prospectant amb mànega la vegetació 
herbàcia, 20-X-2010 (Diego Fernández, 
leg.). Aquesta espècie la cita Wagner 
(1960) del Prat de Llobregat, XI-1940 
(Español, leg.) i 11-VIII-1959. Aquestes 
citacions les recull Goula (1986). 
Col·lecció entomològica DF.

**Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 
1758)

Espècie holopaleàrtica, comuna al Delta. 
Camí de la Mota, aguait del Sabogal, Cal 
Tet i Carrabiners-Semàfor, X-XI-XII, 
2010 i 2011 (Diego Fernández, leg.), 
prospectant amb mànega la vegetació 
amb predomini de gramínies. Recollida 
també l’espècie en el Delta (2008, 2009). 
Col·lecció entomològica DF.

*Phytocoris (Exophytocoris) minor 
Kirschbaum, 1856

Element mediterrani meridional, lligat 
als pins (Pinus sp.). No se n’han trobat 
citacions a la bibliografia consultada i 
l’únic registre de la zona correspon a 
un exemplar de la col·lecció Josep 
Monés del Museu Municipal del Prat 
de Llobregat, amb l’etiqueta Delta 
7-VIII-1954 (Josep Monés, leg.; 
Francesc Español, det.). Col·lecció 
entomològica JM.

**Phytocoris (Ktenocoris) varipes 
Boheman, 1852

Euromediterrània. Rara. Tres 
exemplars recollits sobre terreny obert 

amb herbes i gramínies. Carrabiners-
Semàfor, 2-IX-2010, 29-IX-2010 i 23-
X-2012 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

*Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reuter, 
1896

Molt rara. Element de distribució 
mediterrània occidental. L’única 
citació de l’espècie al Delta correspon a 
la de Wagner (1960), del Prat de 
Llobregat, 11-VIII-1959, i que recull 
Goula (1986).

**Phytocoris (Ktenocoris) wagneri 
Kerzhner et Schuh, 1998

Comuna. A la zona d’estudi, se n’han 
recollit diversos exemplars: canal de la 
Bunyola, 2-VI-2010; Ca l’Arana, 27-
VI-2012; Carrabiners-Semàfor, 9-VI-
2010 (2 ex.), i Cal Tet, 13-X-2010 (2 
ex.) (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 
1841)

Molt rara al Delta. Un únic exemplar 
recollit a l’aguait del Sabogal, 30-III-
2011 (Diego Fernández, leg.). Aquesta 
espècie es va citar per primera vegada a 
la península Ibèrica i l’Europa 
continental (i, al seu torn, a Catalunya), 
a partir d’un exemplar ♀, sobre una 
olivera cultivada a Sant Vicenç de 
Calders, 1-IX-1960, com a Pinalitus 
oleae (Wagner, 1967). Col·lecció 
entomològica DF.

Polymerus (Poeciloscytus) cognatus 
(Fieber, 1858)

Holàrtica. Molt rara al Delta amb un 
únic exemplar recollit a Carrabiners-
Semàfor, 3-VIII-2011 (Diego 
Fernández, leg.), passant la mànega per 
la vegetació herbàcia. Citada per 
Wagner (1960) al Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959. Jiménez et al. (2003) la 
citen sobre salsolàcies. Col·lecció 
entomològica DF.

Taylorilygus apicalis (Fieber, 1861)
Espècie de distribució cosmopolita de 
zones càlides. Molt abundant per totes 
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les zones del delta del Llobregat, IX-X-
XI-XII (Diego Fernández, leg.). Citada 
també per Wagner (1960), al Prat de 
Llobregat, 11-VIII-1959. Citació 
recollida per Goula (1986). Col·lecció 
entomològica DF.

**Notostira erratica (Linnaeus, 1758).
Paleàrtica. Molt rara a la zona d’estudi. 
Recol·lectat un únic exemplar 
prospectant amb mànega a l’aguait del 
Sabogal, 17-XI-2010 (Diego Fernández, 
leg.).

**Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 
1838)

Distribució europea, introduïda a 
l’Amèrica del Nord. Comuna, tot i que 
només s’ha trobat en un lloc del Delta: 
l’aguait del Sabogal, V-VI, 2010 i 2011 
(Diego Fernández, leg.). La zona on 
s’han obtingut les citacions de l’espècie 
correspon a un petit prat amb 
gramínies i dominat per Juncus acutus. 
Col·lecció entomològica DF.

Stenodema (Brachystira) calcarata 
(Fallén, 1807)

De distribució paleàrtica. Molt 
abundant al Delta, sobre gramínies i 
canyís en zones humides, III-IV-V-VI-
IX-X-XI-XII (Diego Fernández, leg.). 
Citada en el treball de Wagner (1960) 
de la desembocadura del Llobregat, 17-
VII-1959, i del Prat de Llobregat, 11-
VIII-1959. Col·lecció entomològica DF.

**Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 
1902)

Espècie holàrtica. Comuna, sobretot 
passant la mànega per petits parterres 
de gespa amb gramínies baixes. També 
en vegetació herbàcia: l’aguait del 
Sabogal, el canal de la Bunyola, Cal Tet 
i Carrabiners-Semàfor, V-VII-VIII-
IX-X, 2010, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)
Element euromediterrani. Rara. Les 
citacions referents al Delta 
corresponen a Wagner (1960), del Prat 

de Llobregat, 11-VIII-1959, i recollides 
per Goula (1986).

**Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
Espècie mediterrània. Molt comuna al 
Delta, essent capturada en grans 
quantitats amb la mànega 
entomològica, escombrant la vegetació 
herbàcia i gramínies. Camí de 
València, camí de la Mota, aguait del 
Sabogal, Cal Tet i Carrabiners-
Semàfor, maresmes del Remolar-
Filipines, III-XI-XII (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

**Strongylocoris cicadifrons A. Costa, 
1853

Holomediterrània. Molt rara al Delta 
amb una única captura, sobre Cistus 
sp., camí de la Mota, 6-IV-2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Molt rara al Delta amb un sol exemplar 
trobat a la zona del Remolar-Filipines, 
a Viladecans, 25-VI-2013 (Diego 
Fernández, leg.), volant prop de plantes 
arbustives de Lonicera japonica en flor. 
Col·lecció entomològica DF.

**Orthotylus (Litocoris) stysi Kožišková, 
1967

Molt rara al Delta amb només un 
exemplar recollit prospectant amb 
mànega plantes herbàcies a Cal Tet, a 
la zona de la pineda, amb dominància 
de Cistus sp., VI-2010. Col·lecció 
entomològica DF.

*Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi 
(Douglas et Scott, 1874)

Euromediterrània i halòfila. L’única 
citació de l’espècie al delta del 
Llobregat es troba a Wagner (1960), 
del Prat de Llobregat, 11-VIII-1959, 
sobre Salicornia sp. Ribes (1981) cita 
l’espècie sobre Suaeda pruinosa.

*Orthotylus (Melanotrichus) palustris 
Reuter, 1888

Euromediterrània. Idèntic comentari 
que a l’espècie precedent, també sobre 
Salicornia sp.
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*Orthotylus (Melanotrichus) salsolae 
Reuter, 1888

Idèntic comentari que a l’espècie 
precedent. Sobre Salsola sp.

**Pilophorus cinnamopterus 
(Kirschbaum, 1856)

Comuna. Es troba sobre Pinus sp. Al 
Remolar-Filipines, Viladecans, 18-VI-
2013 (Diego Fernández, leg.), una 
completa sèrie d’exemplars, adults i 
larves. Col·lecció entomològica DF.

*Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)
Holomediterrània. Del Delta, només 
ha estat citada al treball de Wagner 
(1960) a la desembocadura del 
Llobregat, 15-VII-1959. Citada  
a la bibliografia sobre Atriplex  
halimus.

Auchenocrepis minutissima (Rambur, 
1839)

Mediterrània occidental. Molt comuna 
colpejant Tamarix sp., sobretot en flor, 
a la zona de les maresmes del Remolar-
Filipines, a Viladecans, VI-VII 2013 
(Diego Fernández, leg.). També citada 
del Delta per Wagner (1960), a Can 
Tunis (Barcelona), 3-VII-1914 
(Codina, leg.), sobre Tamarix sp. Ribes 
(1981) també la cita sobre Tamarix sp. 
Col·lecció entomològica DF.

**Conostethus venustus venustus (Fieber, 
1858)

Holomediterrània. Rara. Només se 
n’han capturat alguns exemplars a 
l’aguait del Sabogal, 20-IV-2010 (5 ex.), 
sobre Carduus sp. (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

Hadrophyes sulphurella Puton, 1874
Holomediterrània. Citada una sola 
vegada del delta del Llobregat per 
Wagner (1960), a la desembocadura 
del Llobregat, 15-VII-1959. Durant la 
realització d’aquest treball, se n’han 
trobat vuit exemplars sobre Salicornia 
sp., a les maresmes del Remolar-
Filipines, Viladecans, 4-IX-2013 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Lepidargyrus ancorifer (Fieber, 1858)
Euromediterrània. L’única citació de 
l’espècie al Delta correspon a Wagner 
(1960), a Sant Boi de Llobregat 
(Museu, leg.).

**Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus 
(Scott, 1872)

Holomediterrània. Malgrat ser un 
heteròpter molt comú a Catalunya, 
aquí és molt rar, amb molt poques 
captures, a la zona de Carrabiners-
Semàfor, 27-IX-2010 (Diego 
Fernández, leg.), diversos exemplars 
sobre Dittrichia viscosa. Col·lecció 
entomològica DF.

**Macrotylus (Alloeonycha) paykullii) 
(Fallén, 1807)

Euromediterrània. Comuna al Delta, 
sobre la seva planta hoste Ononis 
natrix. Se’n van recollir alguns 
exemplars a Cal Tet, 26-V-2011, i a la 
pineda del Toro Bravo, Viladecans, 
2-VII-2013 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

*Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
Euromediterrània. Molt rara al Delta, 
amb una sola citació: Wagner (1960), 
desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959, la mateixa citació que recull en la 
seva tesi doctoral Goula (1986).

**Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris 
Reuter, 1883

Distribució mediterrània. Rara. Al 
Delta s’ha trobat a l’aguait del Sabogal, 
V, 2010 (Diego Fernández, leg.). 
Sempre sobre Tamarix sp. Col·lecció 
entomològica DF.

**Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes 
(Fieber, 1861)

Holomediterrània. Espècie comuna al 
Delta si se cerca sobre Tamarix sp. 
Marge dret del riu, des del mirador de 
Cal Malet fins a l’estany de Ca l’Arana. 
A Viladecans, a les maresmes del 
Remolar-Filipines, també molt 
abundant sobre Tamarix sp., V-VI-
VII-X, 2011 i 2012 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.
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**Tuponia (Tuponia) mixticolor (A. 
Costa, 1862)

Mediterrània. Comuna sobre Tamarix 
sp. a tot el Delta. V-VI-VII, 2011, 2012 
i 2013 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

F. Nabidae A. Costa, 1853
**Prostemma (Prostemma) guttula 
guttula (Fabricius, 1787)

Holomediterrània. Comuna. Els 
exemplars trobats al Delta eren 
divagants, corrent per terra, llevat d’un 
exemplar trobat sota una pedra. Camí 
de la Mota, 23-III-2010; aguait del 
Sabogal, 20-IV-2010, i Carrabiners-
Semàfor, 8-VI-2010 i 31-V-2010 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Prostemma (Prostemma) sanguineum 
(Rossi, 1790)

Pontomediterrània. Molt rara, amb un 
únic exemplar trobat sota una pedra: 
Carrabiners-Semàfor, 19-V-2010 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Himacerus (Anaptus) major (A. Costa, 
1842)

Atlanticomediterrània. Molt rara al 
Delta. Un únic exemplar recollit 
prospectant amb mànega la vegetació 
herbàcia de la pineda de Cal Tet el 
7-III-2013. Col·lecció entomològica 
DF.

**Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. 
Costa, 1834)

Holomediterrània expansiva i mesòfila. 
Rara. S’ha trobat a la zona de l’aguait 
del Sabogal, el 30-III-2011 (dos 
exemplars adults) i el 25-V-2011 (un 
reduït nombre de larves) (Diego 
Fernández, leg.) prospectant amb 
mànega la vegetació. Col·lecció 
entomològica DF.

Nabis (Aspilaspis) viridulus Spinola, 
1837

Holomediterrània. Comuna sobre 
Tamarix sp., on depreda homòpters 

sobretot del gènere Jassidae, Jiménez, 
P. J. et al. (2003). Marge dret del riu 
des del mirador de Cal Malet fins al de 
Cal Beitas, 22-VII-2010, 10-VII-2010 i 
30-X-2011 (Diego Fernández, leg.). 
Citada a Cuní i Martorell (1888).

*Nabis (Halonabis) occidentalis 
(Kerzhner, 1963)

Mediterrània occidental. Molt rara. 
Citada del Delta una sola vegada a 
Péricart (1987), del Prat de Llobregat, 
IV-1956 (Ribes, leg. et coll.). Col·lecció 
entomològica JR.

**Nabis (Nabis) provencalis Remane, 
1953

Mediterrània occidental. Rara. Dos 
exemplars trobats prospectant amb 
mànega la vegetació, a Carrabiners-
Semàfor, 9-III-2011 i 16-III-2011 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Nabis (Nabis) punctatus punctatus (A. 
Costa, 1847)

Eurosiberiana i mediterrània. Rara. Un 
exemplar capturat a Carrabiners-
Semàfor, 20-X-2010 (Diego Fernández, 
leg.). A Wagner (1960) es recull una 
citació de l’espècie del Prat de 
Llobregat, 11-VIII-1959. Col·lecció 
entomològica DF.

Nabis (Nabis) reuterianus Puton, 1880
Mediterrània. Rara. Espècie típica de 
dunes i del litoral, molt lligada a la 
fabàcia Ononis natrix. Recollits 
diversos exemplars a la pineda del 
Toro Bravo, Viladecans, sobre la seva 
planta nutrícia, adults i larves, 2-VII-
2013 (Diego Fernández, leg.). Citada 
del delta del Llobregat a Péricart 
(1987), del Prat de Llobregat, 5-I-1956 
i 12-XI-1961 (J. Ribes, coll.), i de Gavà 
(sense precisar el lloc), 21-VI-1960 
(Remane, leg.). En la col·lecció Josep 
Monés del Museu Municipal del Prat 
de Llobregat, n’hi ha un exemplar 
etiquetat del Delta, 18-VIII-1954 
(Josep Monés, leg.; Ribes, det.). 
Col·lecció entomològica JR, JM i DF.
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**Nabis (Tropiconabis) capsiformis 
Germar, 1838

Cosmopolita de regions càlides i 
temperades. Molt rara al Delta, amb un 
únic exemplar recollit a Carrabiners-
Semàfor, 13-X-2010 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

F. Anthocoridae Fieber, 1836
**Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)

Element europeu. Molt comuna al 
Delta, recollida colpejant petits arbustos 
de Pistacia lentiscus. També prospectant 
amb mànega la vegetació herbàcia, canal 
de la Bunyola, pineda de Can Camins i 
camí de la Mota, III-IV-V, 2010, 2011 i 
2012 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Holopaleàrtica. Malgrat ser una espècie 
molt freqüent a Catalunya, en el Delta 
només s’ha trobat una vegada: Wagner 
(1960), al Prat de Llobregat, 8-VIII-1959.

*Orius (Orius) laevigatus laevigatus 
(Fieber, 1860)

Holomediterrània. L’única citació del 
Delta correspon a Wagner (1960),  
del Prat de Llobregat, 11-VIII-1959. 
Gran depredadora de petits invertebrats.

Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)
Eurosiberiana. Molt comuna 
prospectant amb mànega o colpejant  
la vegetació herbàcia. Al Delta s’ha 
recollit abundantment, colpejant 
Salicornia sp.: camí de València,  
canal de la Bunyola, camí de la Mota, 
aguait del Sabogal, Cal Tet, Ca l’Arana 
i Carrabiners-Semàfor, pràcticament 
tot l’any exceptuant els mesos estivals, 
I-II-III-IV-V-X-XI-XII, 2010, 2011 i 
2012 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Cardiastethus fasciiventris 
(Garbiglietti, 1869)

Molt rara al Delta, amb una sola 
captura a la pineda de Can Camins, 16-
III-2012, sobre Rhamnus alaternus. 
Col·lecció entomològica DF.

*Cardiastethus nazarenus (Reuter, 1884)
Holomediterrània. Molt rara al Delta. 
Citada a la «Faune de France», Péricart 
(1972).

**Duforiellus ater (Dufour, 1833)
Holàrtica. Rara al Delta. És una espècie 
corticícola. Recollits dos exemplars 
sota l’escorça de Platanus × hispanica, 
al canal de la Bunyola, 22-VII-2010 i 
22-I-2012 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

F. Reduviidae Latreille, 1807
**Gardena insignis Horváth, 1887

La distribució d’aquesta espècie no està 
ben definida, probablement 
mediterrània o del sud d’Europa 
(Putshkov i Moulet, 2009). Molt rara. 
Tàxon molt interessant amb poques 
citacions a la península Ibèrica, totes 
de Catalunya i Balears (Valldoreix, 
Gavà i Mallorca). Al Delta, se n’ha 
recol·lectat un exemplar sobre 
vegetació herbàcia amb gramínies altes 
i denses, en una zona humida: 
Carrabiners-Semàfor, 13-X-2010 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Schidium palinuri Dioli, 1989
Mediterrània occidental. Rara. Espècie 
molt interessant, amb poques citacions 
ibèriques (Viladecans, el Prat de 
Llobregat, Castelldefels i València). La 
citació del Prat de Llobregat, que 
apareix a Ribes (1961) com a 
Metapterus linearis, és una errada de 
determinació, tal com indica el mateix 
autor (E. Ribes et al., 2000), i en realitat 
correspon a l’espècie que aquí se cita. 
En el període d’estudi, se n’han recollit 
tres exemplars, al camí de la Mota, 
sobre Juncus acutus, 29-VI-2011 (2 ex.) 
i 3-VIII-2011 (1 ex.) (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 
1889)

Pantropical. Molt rara. Espècie molt 
interessant. Poques citacions 
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espanyoles. Està citada del Prat de 
Llobregat, 18-X-1962 (H. H. Weber, 
leg.; Ribes coll. ). En aquest estudi se’n 
van recollir dos exemplars atrets per la 
llum de les trampes: canal de la 
Bunyola, 12-X-2011, i Carrabiners-
Semàfor, 2-X-2012 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

*Empicoris salinus (Lindberg, 1932)
Euromediterrània. Molt rara. En el 
Delta, l’única citació correspon a un 
exemplar capturat al Prat de Llobregat, 
18-X-1962 (Jordi Ribes, leg. et coll.). 
Col·lecció entomològica JR.

*Peirates hybridus (Scopoli, 1763)
Turanomediterrània. Rara. Citada del 
Delta a Ribes (1961): el Prat de 
Llobregat, XI-1941 (Francesc Español, 
leg.), Sant Boi de Llobregat, XI-1934 
(Francesc Español, leg.). Col·lecció 
entomològica JR.

Peirates strepitans Rambur, 1839
Holomediterrània. Molt comuna i amb 
diverses citacions del Delta: el Prat de 
Llobregat, 15-III-1955 (Altamira, leg.), 
13-XI-1955 (À. Lagar, leg.), 13-XI-
1955, 18-VIII-1956 i 13-XI-1960 
(Freixa, leg.); desembocadura del 
Llobregat, XI-1932 (Francesc Español, 
leg.). En el Delta s’hi troben les dues 
formes descrites, la nominal i la 
rufipennis, essent aquesta darrera una 
mica més abundant. Camí de València, 
Carrabiners-Semàfor, II-IX-X-XI 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Peirates stridulus (Fabricius, 1787)
Mediterrània occidental. Molt comuna 
a Catalunya. Diverses dates a tot el 
Delta, III-IV-IX-X-XI (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)
Cosmopolita i antròpica. Molt rara al 
Delta. Tot i que no s’han trobat 
registres de l’espècie en la bibliografia 
consultada de la zona del Delta, a la 
col·lecció Josep Monés del Museu 

Municipal del Prat de Llobregat, n’hi 
ha un exemplar etiquetat del Delta, 
sense data de captura (Josep Monés, 
leg., Francesc Español, det.). Col·lecció 
entomològica JM.

**Polytoxus sanguineus (A. Costa, 1842)
Mediterrània occidental. Molt rara. 
Espècie molt interessant. Citada per 
primera vegada a Catalunya als 
aiguamolls de la gola del Ter, Torroella 
de Montgrí, (Baix Empordà), 10-VI-
1989 (J. J. Pérez De-Gregorio, leg.; 
Ribes, det. et coll.). En el present estudi 
se n’han recollit quatre exemplars, a 
Carrabiners-Semàfor, IX-X, 2010 i 
2011 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica JR i DF.

Polytoxus siculus (A. Costa, 1842)
Mediterrània, sud d’Europa. Molt rara. 
Espècie molt interessant. El primer 
exemplar de l’espècie a la península 
Ibèrica es va recollir el dia 3-IV-1960 
(J. Ribes, leg.) a la platja del Prat, sobre 
la planta Thymelaea hirsuta. Fins a la 
realització d’aquest estudi no s’havia 
tornat a trobar, motiu pel qual es 
pensava que es podia haver extingit. 
Sortosament, no ha estat així, com 
queda demostrat amb la captura de tres 
nous exemplars en anys successius: 13-
X-2010, 3-VIII-2011 i 9-X-2012 (Diego 
Fernández, leg.). Aquestes citacions del 
delta del Llobregat, i més concretament 
del Prat del Llobregat, són les úniques 
de tota la península Ibèrica, motiu pel 
qual des d’aquest article s’insisteix en la 
necessària i prioritària presa de 
mesures per a salvaguardar, encara més 
si cal, aquesta zona, única amb una 
fauna invertebrada envejable. Un 
exemplar es va recollir prospectant 
amb mànega gramínies i els altres dos 
van anar a la llum de les trampes. 
Col·lecció entomològica JR i DF.

Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882
Holomediterrània. Comuna. Sobretot 
en fase larvària sobre gramínies i 
vegetació baixa. Citada a Ribes (1961), 
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on es llegeix «especialment freqüent en 
la plana del Llobregat»: el Prat de 
Llobregat, 17-X-1954 (Jordi Ribes, 
leg.); el far del Llobregat, VII-2010 
(Museu); el Prat de Llobregat, VII-1955 
(Altamira, leg.); Carrabiners-Semàfor, 
VI-2010 (tres exemplars adults), II-
IX-X, 2010 i, 2011, (exemplars 
larvaris); Remolar-Filipines, 
Viladecans, VI-VII-2013 (quatre 
exemplars adults), tots recollits de nit, 
corrent per terra (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859)
Circummediterrània. Ha resultat ser 
una espècie freqüent en l’àrea d’estudi. 
Citada a Ribes (1961), el Prat de 
Llobregat, 12-19-II-1961 (Jordi Ribes, 
leg.). Passant la mànega per la 
vegetació herbàcia i joncs, Carrabiners-
Semàfor, Remolar-Filipines, 
Viladecans, IV-V-VI-IX-XI, 2010, 
2011, 2012 i 2013 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica JR i DF.

Coranus (Coranus) griseus (Rossi, 1790)
Turanomediterrània. Molt comuna, es 
troba per tot el Delta, III-IV-V-VII 
(Diego Fernández, leg.). En la 
bibliografia, la trobem citada al Delta a 
Sánchez (1920), desembocadura del 
Llobregat, el far del Llobregat, i a 
Wagner (1960), desembocadura del 
Llobregat, 15-VII-1959. Col·lecció 
entomològica DF.

**Coranus (Coranus) kerzhneri P. V. 
Putshkov, 1982

Mediterrània. Rara. Espècie molt 
interessant. Dos exemplars recollits a 
Carrabiners-Semàfor, 3-VIII-2010 i 15-
VI-2011 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Coranus (Coranus) niger (Rambur, 
1840)

Holomediterrània. Molt rara. Espècie 
molt interessant. Se cita per primera 
vegada de Catalunya a Cubelles 
(Garraf), 23-IV-1972 (Jordi Ribes, leg.). 
Del Delta només se n’ha recollit un 

únic exemplar: Carrabiners-Semàfor, 
30-X-2010 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Coranus (Coranus) pericarti P. V. 
Putshkov, 1994

Es distribueix per l’oest de la 
Mediterrània. Al Delta ha resultat ser el 
Reduviidae més freqüent. Quasi 
sempre s’ha trobat prospectant amb 
mànega gramínies i plantes molt 
baixes, especialment Plantago 
crassifolia i Plantago coronopus: 
Carrabiners-Semàfor, aguait del 
Sabogal, VI-IX-X, 2010, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Coranus (Coranus) subapterus (De 
Geer, 1773)

Amb una distribució no prou definida, 
es reparteix per tot Europa. Molt rara. 
A Ribes (1961) apareixen diverses 
citacions antigues de la zona del Delta, 
desembocadura del Llobregat, 3-VI-
1914 (Codina) i 9-X-1940 (Español); el 
Prat de Llobregat, 13-XI-1960 (sense 
legitor), i Can Tunis, 5-XII-1954, 27-
IX-1959 i 13-VI-1959 (Solé).

**Rhynocoris (Rhynocoris) cuspidatus 
Ribaut, 1921

Holomediterrània. És una espècie  
molt comuna per la zona xeròfila 
mediterrània de Catalunya, tot i ser 
rara al Delta. Carrabiners-Semàfor,  
16-VI-2012, pineda del Toro Bravo, 
Viladecans, 2-VII-2013, ofegat en  
una petita bassa (Diego Fernández, 
leg.). També l’ha observat Xavier 
Santaeufemia, 27-V-2011  
(X. Santaeufemia. obs. per. ), i ha estat 
fotografiada per Carlos Santaeufemia, 
4-VI-2011. Col·lecció entomològica DF.

*Rhynocoris (Rhynocoris) erythropus 
(Linnaeus, 1767)

Holomediterrània. No se n’han trobat 
registres en la bibliografia d’aquesta 
espècie en el Delta, però en la col·lecció 
Josep Monés del Museu Municipal del 
Prat de Llobregat n’hi ha un exemplar 
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etiquetat del Prat de Llobregat, 13-
VIII-1963 (Josep Monés, leg.; J. Ribes, 
det.). Col·lecció entomològica JM.

F. Aradidae Brullé, 1836
*Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Holàrtica d’àmplia dispersió, Ribes 
(1968). És una espècie corticícola. 
L’única citació de l’espècie al Delta, el 
Prat de Llobregat, correspon a un 
exemplar que es troba dipositat a la 
col·lecció entomològica de l’MCNB.

F. Piesmatidae Amyot et Serville, 1843
*Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)

Eurosiberiana. Espècie típicament 
halòfila. Pel que fa al Delta, hi ha una 
única citació: Wagner (1960), 
desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959.

*Parapiesma salsolae (Becker, 1867)
Eurosiberiana. Espècie que, com la 
precedent, és típica d’ambients halòfils. 
Les citacions de l’espècie al Delta 
corresponen a Wagner (1965), el far 
del Llobregat, 25-IX-1962, el Prat de 
Llobregat, 18-X-1962, sobre la planta 
Salsola kali.

F. Lygaeidae Schilling, 1829
**Arocatus roeselii (Schilling, 1829)

Euromediterrània. No és rara al Delta, 
en hibernació sota de l’escorça de 
Platanus × hispanica; la seva 
abundància fluctua en funció dels anys: 
hi ha anys en els quals se n’observen 
molts exemplars i d’altres en què és 
una espècie rara. Canal de la Bunyola, 
3-XII-2011, un bon nombre 
d’exemplars (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Lygaeosoma sardeum sardeum 
Spinola, 1837

Euromediterrània. Rara. Dos 
exemplars de Carrabiners-Semàfor, 
7-V-2010 i 9-VI-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Holomediterrània. Molt comuna en les 
prospeccions amb mànega de diversos 
ambients herbacis en diferents dates: 
V-VI-VII-IX-X-XII, 2010, 2011, 2012 i 
2013 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)
Holomediterrània i paleotropical. Molt 
comuna en tot el territori català, ha 
resultat ser una espècie rara al Delta. 
Un únic exemplar al canal de la 
Bunyola, 1-VIII-2011 (Diego 
Fernández, leg.). A la col·lecció Josep 
Monés del Museu Municipal del Prat 
de Llobregat, n’hi ha dipositats 
diversos exemplars de la zona del delta 
del Llobregat. Sánchez (1920) cita 
l’espècie del Prat de Llobregat. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

Tropidothorax leucopterus (Goeze,  
1778)

Holomediterrània expansiva. Trobat 
un únic exemplar prospectant amb 
mànega la vegetació herbàcia a 
Carrabiners-Semàfor, 9-X-2012 (Diego 
Fernández, leg.). Malgrat que a la 
bibliografia no se cita aquesta espècie 
al delta del Llobregat, en la col·lecció 
Josep Monés n’hi ha dipositat un 
exemplar amb l’etiqueta Delta 28-V-
1963 (Josep Monés, leg.; Francesc 
Español, det.). Col·lecció entomològica 
DF i JM.

**Nysius cymoides (Spinola, 1837)
Holomediterrània. Molt rara al Delta, 
se n’ha capturat un únic exemplar al 
camí de València, 2-XI-2010 (Diego 
Fernández, leg.).

Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)
Espècie de distribució holàrtica, 
eurosiberiana. Rara. Un exemplar al 
canal de la Bunyola, 2-XII-2008 (any 
anterior a aquest estudi) (Diego 
Fernández, leg.). També citada per 
Wagner (1960) del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959. Col·lecció entomològica 
DF.
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Nysius graminicola graminicola 
(Kolenati, 1845)

Euromediterrània expansiva. Molt 
comuna a tot el Delta: II-III-VI-VII-
VIII-IX-XII, 2010, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). Citada per Wagner 
(1960) de la desembocadura del 
Llobregat, 15-VII-1959, i el Prat  
de Llobregat, 11-VIII-1959.  
Col·lecció entomològica DF.

**Nysius helveticus (Harrich-Schaeffer, 
1850)

Eurosiberiana. Molt rara. Recentment, 
se n’ha recollit un cert nombre a la 
zona de Carrabiners-Semàfor, 2-X-
2012, i diversos exemplars més a les 
maresmes del Remolar-Filipines, 30-
VII-2013 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Nysius immunis (Walker, 1872)
Circummediterrània. Molt rara. Un 
únic exemplar al camí de València, 
6-V-2010 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)
Holàrtica. Comuna. Passant la mànega 
per la vegetació: aguait del Sabogal, Cal 
Tet i Carrabiners-Semàfor, V-VI-VII-
XI, 2010, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Orsillus reyi Puton, 1871
Molt rara. Mediterrània. Un exemplar 
adult i una larva, colpejant branques  
de xiprers (Cupressus sempervirens)  
a la zona de l’antiga estació biològica 
de les maresmes del Remolar- 
Filipines, Viladecans, V-2013  
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Cymus glandicolor Hahn, 1832
Eurosiberiana. Comuna al Delta. 
Associada a Juncus sp. i a plantes de la 
família Cyperaceae, Péricart (1999a). 
En aquest estudi sempre s’ha trobat 
sobre Juncus acutus. Cal Tet, IV-V, 
2010 i 2011 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Cymus melanocephalus Fieber, 1861
Euromediterrània. Comuna. En el 
mateix tipus d’hàbitat que l’espècie 
precedent. Cal Tet, V, 2010 i 2011 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Dimorphopterus brachypterus 
(Rambur, 1839)

Mediterrània disjunta. Zones halòfiles. 
En el Delta ha estat citada en el treball 
de Wagner (1965), del far del 
Llobregat, 25-IX-1962 i 2-X-1962.

**Ischnodemus quadratus Fieber, 1837
Holomediterrània atlàntica. Comuna 
en el Delta, prop d’herbassars de zones 
humides. Passant la mànega per la 
vegetació herbàcia i gramínies, III-IV, 
2010, 2011 i 2013, camí de València, 
aguait del Sabogal i Remolar-Filipines 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Henestaris halophilus (Burmeister, 
1835)

Holomediterrània expansiva. Molt 
rara. Només s’ha citat al delta del 
Llobregat en el catàleg dels insectes del 
Museu: Sánchez (1920), del far del 
Llobregat.

*Henestaris irroratus Horváth, 1892
Mediterrània occidental. Citada al 
Delta a partir d’ exemplars recollits en 
el Prat de Llobregat, XI-1941 (Español, 
leg.).

Henestaris laticeps laticeps (Curtis, 1836)
Holomediterrània expansiva. Molt 
comuna per tot el Delta, essent 
especialment abundant prop de la 
platja, Cal Tet, aguait del Sabogal, 
Carrabiners-Semàfor i Remolar-
Filipines, IV-V-VI-VIII-X, 2010, 2011, 
2012 i 2013 (Diego Fernández, leg.). 
Citada també per Wagner (1960) de la 
desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959. Col·lecció entomològica DF.

*Geocoris (Geocoris) lineola lineola 
(Rambur, 1839)

Holomediterrània. Les citacions del 
Delta corresponen a Sánchez (1920) i 
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Wagner (1960), del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959.

**Geocoris (Geocoris) megacephalus 
(Rossi, 1790)

Holomediterrània. Molt rara al Delta 
amb una única captura: Carrabiners-
Semàfor, 16-VIII-2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Geocoris (Piocoris) erythrocephalus 
(Lepeletier et Serville, 1825)

Molt rara. Malgrat ser una espècie 
comuna en zones de la perifèria del 
Delta (Garraf, Collserola, Begues, etc.), 
no s’havia citat al Delta fins a la 
realització d’aquest estudi. Capturats 
dos exemplars sobre Cistus sp.: 
maresmes del Remolar-Filipines, 
Viladecans, 21-V-2013 i 30-VII-2013 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Artheneis foveolata Spinola, 1837
Holomediterrània. Molt rara al Delta 
amb un únic exemplar recollit 
colpejant Tamarix sp.: aguait del 
Sabogal, 7-V-2010 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

**Heterogaster artemisiae Schilling,  
1829

Holomediterrània. Rara. Dos 
exemplars a Cal Tet, 3-VI-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Macroplax fasciata fasciata (Herrich-
Schaeffer, 1835)

Holomediterrània expansiva. Comuna 
en el Delta colpejant Cistus sp., se n’ha 
recollit un limitat nombre d’exemplars 
al camí de la Mota, 16-VIII-2011, i Cal 
Tet, 27-IV-2011 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

Macropternella bicolor conica (Rey, 1888)
Mediterrània occidental. Rara al Delta, 
sobre dunes litorals. En aquest estudi 
se n’han obtingut quatre exemplars, a 
Cal Tet, 23-VIII-2011 (Diego 
Fernández, leg.). Citada també per 
Wagner (1965), el far del Llobregat, 25-

IX-1962 i 2-X-1962. Col·lecció 
entomològica DF.

Macropternella convexa (Fieber, 1837)
Mediterrània occidental, tot i que la 
seva distribució és poc coneguda. 
Sabulícola. Rara al Delta. Espècie citada 
per primera vegada a Catalunya a 
partir d’un exemplar recollit a la platja 
de Rifà, Mont-roig (Baix Camp), 31-
III-1983 (Eva Ribes, leg.). Un únic 
exemplar localitzat a la platja del Prat 
de Llobregat, dins el límit de la zona 
protegida de la reserva, 12-VI-2010 
(Diego Fernández, leg.). Citada per 
Wagner (1960). Col·lecció 
entomològica DF.

**Metopoplax ditomoides (A. Costa, 
1847)

Mediterrània occidental. Molt rara al 
Delta amb un únic exemplar recollit 
prospectant amb mànega l’estrat 
herbaci: camí de València, 20-IV-2010 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae 
(Fabricius, 1787).

Mediterrània occidental. Molt comuna 
al Delta. Sol aparèixer en grans 
quantitats, especialment sobre Malva 
sylvestris, III-V-VII-XI-XII (Diego 
Fernández, leg.). Citada en la 
bibliografia del delta del Llobregat per 
Sánchez (1920) i Wagner (1960): el 
Prat de Llobregat, 11-VIII-1959. 
Col·lecció entomològica DF.

**Eremocoris fenestratus (Herrich-
Schaeffer, 1839)

Euromediterrània-turànica. Espècie 
comuna i ben repartida per Catalunya, 
tot i ser molt rara al Delta. Un únic 
exemplar recollit a les maresmes del 
Remolar-Filipines, Viladecans, 
colpejant branques de xiprer 
(Cupressus sempervirens), 30-VII-2013 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)
Euromediterrània. Rara al Delta amb 
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poques captures. Carrabiners-Semàfor, 
19-III-2010 (2 ex.) (Diego Fernández, 
leg.). Citada per Wagner (1960), del far 
del Llobregat, III-1941 (Español, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

*Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)
Eurosiberiana. Molt rara al Delta amb 
una única citació per Wagner (1960): el 
far del Llobregat, X-1951 (Español, leg.).

**Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)
Mediterrània. Molt rara, un exemplar 
corrent per terra: Ca l’Arana, 30-III-
2011 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Emblethis duplicatus Seidenstücker, 
1963

Holomediterrània. Comuna. Espècie 
terrícola. Es poden trobar adults junt a 
formes larvàries corrent per terra. 
Camí de la Bunyola, VII, 2010 i 2011 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Emblethis griseus (Wolff, 1802)
Turanicoeuromediterrània. Només 
citada del Delta per Wagner (1960), de 
la desembocadura del Llobregat, 15-
VII-1959; el Prat de Llobregat, 11-VIII-
1959, i el far del Llobregat, XI-1949 
(Español, leg.).

*Pionosomus varius (Wolff, 1804).
Molt rara. Citada únicament per 
Wagner (1960), del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959.

*Lamprodema maura (Fabricius, 1803)
Holomediterrània-turànica. Rara. 
Citada per Wagner (1960) de la 
desembocadura del Llobregat,  
15-VII-1959, i el Prat de Llobregat,  
11-VIII-1959 i 20-XI-1941 (Español, 
leg.).

*Pachybrachius fracticolis (Schilling, 
1829)

Molt rara. A Péricart (1999c) n’hi ha 
una citació, sense que se’n concreti la 
localitat ni la data, del Llobregat (Ribes, 
leg.).

**Paraparomius leptopoides 
(Baerensprung, 1859)

Holomediterrània. Comuna. Tres 
exemplars recollits en el present estudi: 
aguait del Sabogal, 4-III-2010 i 3-VIII-
2011, i Cal Tet, 8-VI-2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Paromius gracilis (Rambur, 1839)
Rara. Espècie molt lligada a la  
gramínia Hyparrhenia hirta. Al Delta 
només s’ha trobat a la zona del 
Remolar-Filipines i riera de Sant 
Climent, Viladecans, 7-V-2013 (Diego 
Fernández, leg.), tot i que no es 
descarta que es pugui trobar en altres 
zones, ja que aquesta gramínia no és 
rara. Col·lecció entomològica DF.

**Remaudiereana annulipes 
(Baerensprung, 1859)

Erèmica i paleotropical. Molt rara al 
Delta i sempre en ambients halòfils; 
Carrabiners-Semàfor, 23-II-2011 i 
2-III-2011 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Holomediterrània expansiva. Comuna. 
Només s’ha trobat a Carrabiners-
Semàfor, VI, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Holomediterrània expansiva. Comuna 
prospectant amb mànega la vegetació 
herbàcia, Cal Tet i Carrabiners-
Semàfor, V-VI, 2010 i 2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Peritrechus meridionalis Puton, 1877
Turanicopontomediterrània. Rara. Les 
citacions conegudes del delta del 
Llobregat corresponen a Wagner 
(1960): el far del Llobregat, XI-1946 
(Español, leg.), i el Prat, Remolar, VI-
1941 (Español, leg.).

*Xantochilus quadratus (Fabricius, 1798)
Turanicoeuromediterrània. Molt rara. 
Una única citació a Wagner (1960), del 
far del Llobregat, IX-1946 (Español, 
leg.).
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**Xantochilus saturnius (Rossi, 1790)
Holomediterrània. Molt rara. Un únic 
exemplar a Carrabiners-Semàfor, 
3-VIII-2010 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Hyalochilus ovatulus (A. Costa, 1853)
Holomediterrània. Rara. S’ha trobat a 
Cal Tet, 25-V-2010 (2 ex.) (Diego 
Fernández, leg.). Ribes (2001) cita 
Parietaria sp. com a planta hoste. 
Col·lecció entomològica DF.

*Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 
1835)

Europa occidental. Molt rara. Citada 
per Wagner (1960) del Remolar, el Prat 
de Llobregat (Español, leg.).

**Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785)
Euromediterrània. Rara. Dos 
exemplars a Cal Tet, 4-III-2010 i, 17-
V-2010 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
Holàrtica. Rara. Dos exemplars a Cal 
Tet, 13-X-2010 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

F. Pyrrhocoridae Amyot et Serville, 1843
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Holomediterrània expansiva 
antropòfila. Molt abundant a tot el 
Delta. Presència d’adults i de formes 
larvàries quasi tot l’any. Concentracions 
altíssimes sota de troncs o pedres, així 
com en els murs antics de l’edifici de 
Carrabiners i, també, del Semàfor. 
Citada per Wagner (1960): 
desembocadura del Llobregat, 15- 
VII-1959, i el Prat de Llobregat, 8-VIII-
1959. Col·lecció entomològica DF i JM.

F. Stenocephalidae Latreille, 1825
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Euromediterrània expansiva. Rara. 
Trobats dos exemplars durant aquest 
treball a Carrabiners-Semàfor, 20-IV-
2010 i 12-VI-2010, sobre Euphorbia sp. 
(Diego Fernández, leg.). També citada 
al treball de Wagner (1960), a la 

desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959. Col·lecció entomològica DF.

**Dicranocephalus albipes (Fabricius, 
1781)

Euromediterrània. Més comuna que 
l’espècie anterior. Sempre recol·lectada 
sobre Euphorbia sp. a Carrabiners-
Semàfor, II-IV-VI-VIII, 2010, 2011 i 
2012 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Dicranocephalus marginicollis (Puton, 
1881)

Mediterrània occidental. Citada del 
Delta per Sánchez (1920), a Montjuïc.

F. Coreidae Leach, 1815.
**Centrocoris variegatus Kolenati, 1845

Holomediterrània expansiva. Comuna. 
Aguait del Sabogal, Cal Tet i 
Carrabiners-Semàfor, V-VI, 2010 i 
2011 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Holopaleàrtica. Comuna. Abundant 
sobre Malva sp.: camí de València, Cal 
Tet, canal de la Bunyola i Carrabiners-
Semàfor, V-VI-VII, 2010 i 2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Enoplops scapha (Fabricius, 1803)
Mediterrània occidental. Molt rara, 
l’única citació del Delta és de Sánchez 
(1920), a Montjuïc.

Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789)
Holomediterrània. Molt comuna al 
Delta en ambients costaners, trobant-
se en la planta Paronychia argentea 
(obs. pers.), Jiménez et al. (2003). Els 
adults mantenen els ous adossats al 
cos, entre les espines dorsals, com a 
protecció. Se n’han recollit exemplars a 
la platja del Prat de Llobregat i a 
l’edifici de Carrabiners, II-VII-X-XI, 
2010, 2011 i 2012 (Diego Fernández, 
leg.). Citada per Wagner (1960), de  
la desembocadura del Llobregat,  
15-VII-1959, i el Prat de Llobregat,  
11-VIII-1959; també per Vázquez 
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(1985), de la platja del Prat de 
Llobregat. A la col·lecció entomològica 
de Josep Monés del Museu Municipal 
del Prat de Llobregat, hi ha una bona 
sèrie d’exemplars d’aquesta espècie de 
la zona del Prat de Llobregat. Col·lecció 
entomològica DF i JM.

*Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)
Molt rara al Delta. Citada del far del 
Llobregat i del Prat de Llobregat, 
Vázquez (1985).

**Ceraleptus gracilicornis (Herrich-
Schaeffer, 1835)

Holomediterrània. De les tres espècies 
de Ceraleptus del Delta, aquesta és la 
més freqüent. S’ha recollit a Cal Tet, 
27-IV-2011, i a Carrabiners-Semàfor, 
sobre la planta al·lòctona Lonicera 
japonica, 19-V-2010 i 15-VI-2011 
(Diego Fernández, leg.). Com a dada 
curiosa, cal esmentar que les tres 
espècies de Ceraleptus que habiten a 
Catalunya es van recollir al Delta 
precisament al mateix lloc i a les 
mateixes plantes. Col·lecció 
entomològica DF.

**Ceraleptus lividus Stein, 1858
Element europeu. Molt rara al Delta. 
Un únic exemplar a Carrabiners-
Semàfor, 27-IV-2011, sobre Lonicera 
japonica (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Ceraleptus obtusus (Brullé, 1839)
Holomediterrània. Molt rara. Un 
exemplar a Carrabiners-Semàfor, 27-
IV-2011, sobre Lonicera japonica 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)
Holomediterrània expansiva. Molt 
rara. No s’han trobat citacions de 
l’espècie al Delta a la bibliografia, tot i 
que a la col·lecció Josep Monés del 
Museu Municipal del Prat de 
Llobregat, se n’hi troba un exemplar 
del Delta (Josep Monés, leg.; Francesc 
Español, det.). Col·lecció entomològica 
JM.

**Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 
1803)

Holomediterrània. Comuna. Al Delta 
ha estat localitzat al canal de la 
Bunyola, Cal Tet i Carrabiners-
Semàfor, 7-V-2010, 10-V-2010 i 25-V-
2010 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

F. Alydidae Amyot et Serville, 1843
**Camptopus lateralis (Germar, 1817)

Holomediterrània expansiva. Comuna. 
Sempre localitzada a Carrabiners-
Semàfor, però es deu trobar a altres 
zones del Delta: 2-VI-2010 (sèrie) i 27-
VI-2012 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

F. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843
**Stictopleurus pictus (Fieber, 1861)

Holomediterrània. Molt rara. Un únic 
exemplar a Ca l’Arana, 16-VI-2010 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Stictopleurus punctatonervosus 
(Goeze, 1778)

Holopaleàrtica. Malgrat ser una espècie 
molt abundant a tot el territori català, 
és molt rara al Delta, amb un únic 
exemplar a Carrabiners-Semàfor, 9-XI-
2010 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Brachycarenus tigrinus (Schilling, 
1829)

Paleàrtica, d’àmplia distribució per la 
regió holàrtica. Comuna. Es troba ben 
repartida per tot el Delta. Col·lecció 
entomològica DF.

*Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Espècie de distribució paleàrtica. Molt 
rara. Al Delta, només ha estat recollida 
per Sánchez (1920).

Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)
Cosmopolita de regions càlides. 
Comuna i ben repartida per tot el 
Delta. Citada de la zona per Wagner 
(1960) del Prat de Llobregat, 11-VIII-
1959, citació recollida per Vázquez 
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(1985) a la seva tesi doctoral. Col·lecció 
entomològica DF.

**Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus 
(Fieber, 1837)

Eurosiberiana. Molt rara al Delta amb 
un únic exemplar a Carrabiners-
Semàfor, 29-VII-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Rhopalus (Rhopalus) lepidus Fieber, 
1861

Holomediterrània. Molt rara, amb una 
única citació de l’espècie, recollida per 
Wagner (1960), del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959.

**Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus 
(Schilling, 1829)

Eurosiberiana. Molt rara. Un únic 
exemplar de l’aguait del Sabogal, 9-VI-
2010 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Rhopalus (Rhopalus) rufus (Schilling, 
1829)

Holomediterrània. Molt rara al Delta, 
amb un únic exemplar recollit al canal 
de la Bunyola, 23-VIII-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Rhopalus (Rophalus) subrufus 
(Gmelin, 1790)

Cosmopolita. Al Delta no és gaire 
comuna. Carrabiners-Semàfor, VIII-
2010, 2011 (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

F. Cydnidae Billberg, 1820
Cydnus aterrimus (Foster, 1771)

Cosmopolita. Comuna. Camí de 
València, canal de la Bunyola i 
Carrabiners-Semàfor, V-VI-2010, i 
2011 (Diego Fernández, leg.). Citada 
per Wagner (1960), a la 
desembocadura del Llobregat (15-VII-
1959), i al catàleg de les col·leccions 
d’insectes del Museu, Sánchez (1920). 
Col·lecció entomològica DF i JM.

*Byrsinus albipennis (A. Costa, 1853)
Distribució mediterrània. Comuna. 

Citada del Delta, a Wagner (1965), del 
far del Llobregat, 2-X-1962, i del Prat 
de Llobregat, 18-X-1962. Més 
recentment, ha estat citada per Ribes et 
al. (2008), del Prat de Llobregat, la 
Magarola, 25-VIII-2004 (J. J. Pérez  
De-Gregorio i Jordi Ribes, leg.). En la 
col·lecció de l’MCNB, hi ha dipositats 
exemplars d’aquesta espècie de la zona 
del Delta, el far del Llobregat, X-XI-
1940 i XI-1941 (3 ex.) (Francesc 
Español, leg.), el Prat de Llobregat 
(dunes), 15-IV-1960 (Francesc 
Español, leg.; Ribes, det.). Col·lecció 
entomològica JR i MCNB.

*Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)
Holomediterrània. Comuna. Citada  
del far del Llobregat a Sánchez (1920). 
Al Museu (MCNB), n’hi ha una bona 
sèrie d’exemplars del delta del 
Llobregat, el Remolar, el Prat  
de Llobregat (Francesc Español, leg.), 
sense data (5 ex.), el far del Llobregat, 
10-X-1940 (3 ex.) i X-XI-1940 (5 ex.) 
(Francesc Español, leg.), el Remolar, el 
Prat de Llobregat, 8-VI-1941 (4 ex.) i 
20-III-1948 (2 ex.) (Francesc Español, 
leg.). Col·lecció entomològica (MCNB).

*Byrsinus pilosulus (Klug, 1845)
Comuna. Citada en la bibliografia a 
Wagner (1960), de la desembocadura 
del Llobregat, 14-VII-1959. Al Museu 
(MCNB), n’hi ha una bona col·lecció 
d’exemplars provinents de la zona del 
delta del Llobregat, el far del Llobregat, 
14-V-1941 (1 ex.), 16-VI-1941 (3 ex.) 
(Francesc Español, leg.), X-1941 (sense 
legitor) (1 ex.), el Prat de Llobregat 
(dunes), 15-IV-1960 (Francesc 
Español, leg.; Ribes, det. ). Col·lecció 
entomològica (MCNB).

Geotomus punctulatus (A. Costa, 1847)
Holomediterrània. Molt comuna. 
Terrícola, comuna en terrenys halòfils. 
Al Delta s’ha citat en el treball de 
Wagner (1960), del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959. A la col·lecció del Museu 
(MCNB), n’hi ha exemplars del Delta, 
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el far del Llobregat, X-XI-1940 (3 ex.) 
(Francesc Español, leg.), i el Prat de 
Llobregat, V-1934 (Museu, leg.; 
Francesc Español, det.). L’autor l’ha 
trobat abundantment: Cal Tet, aguait 
del Sabogal, canal de la Bunyola, 
Carrabiners-Semàfor, IV-V-VI-VII-IX, 
2010, 2011 i 2012 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica MCNB, 
DF i JM.

Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803)
Paleàrtica meridional i paleotropical. 
Molt comuna. Citada per Sánchez 
(1920) i Wagner (1960), de la 
desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959. Al Museu (MCNB), n’hi ha 
exemplars del Delta, el far del Llobregat, 
X-1941 (1 ex.) (sense legitor) i X-1983 (1 
ex.) (sense legitor.; Puton, det.), i el Prat 
de Llobregat, IV-1960 (1 ex.) (Francesc 
Español, leg.). L’autor l’ha trobat a Cal 
Tet i Carrabiners-Semàfor, especialment 
a la platja, III-V-VII, 2010, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica MCNB, DF i JM.

*Canthophorus maculipes (Mulsant et 
Rey, 18952)

Holomediterrània. Rara. Només citada 
del Delta al catàleg dels insectes del 
Museu, de Sánchez (1920), del far del 
Llobregat.

**Legnotus picipes (Fallén, 1807)
Molt rara. Un únic exemplar capturat 
corrent per terra a les maresmes del 
Remolar-Filipines, Viladecans, 7-V-
2013 (Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

F. Thyraeocoridae Amyot et Serville, 1843
*Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 
1758)

Distribuïda per la Mediterrània 
occidental. Molt rara, una única citació 
de Sánchez (1920) del far del Llobregat.

F. Scutelleridae Leach, 1815.
**Odontoscelis (Odontoscelis) lineola 
Rambur, 1839

Mediterrània occidental. Rara. Dos 
exemplars recollits al Delta: platja del 
Prat de Llobregat, 28-VII-2009 (any 
anterior a l’estudi) i Carrabiners-
Semàfor, 27-IX-2010 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Eurygaster hottentotta (Fabricius, 1775)
Holomediterrània. Molt rara. A la 
col·lecció Josep Monés del Museu 
Municipal del Prat de Llobregat, hi ha 
un exemplar d’aquesta espècie del delta 
del Llobregat, X-1963 (Josep Monés, 
leg.; Ribes, det.).

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Eurosiberiana. Comuna al Delta. 
Només s’ha trobat a la zona de Cal Tet, 
prospectant amb mànega gramínies i 
Juncus acutus, 17-V-2010, 25-V-2010 i 
3-VIII-2011 (Diego Fernández, leg.). 
També s’ha citat a la bibliografia a 
Cuní i Martorell (1888). Col·lecció 
entomològica DF.

**Eurygaster testudinaria testudinaria 
(Geoffroy, 1785)

Rara al Delta, amb dos exemplars 
recollits a Cal Tet, 15-VI-2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

F. Pentatomidae Leach, 1815
**Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 
1790)

Holomediterrània. Comuna. S’ha 
trobat a l’aguait del Sabogal, 8-VI-
2010, i 16-VIII-2011, i a Carrabiners-
Semàfor, 7-VIII-2012, sobre 
umbel·líferes (Diego Fernández, leg.). 
Col·lecció entomològica DF.

**Graphosoma italicum (Müller, 1766)
Eurosiberiana. Molt comuna, sobretot 
al fonoll (Foeniculum vulgare). 
Distribuïda per tot el delta del 
Llobregat, V-VI-VII-VIII-IX-X, 2010, 
2011, 2012 i 2013 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

*Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 
1775)
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Holomediterrània. Rara. No hi ha 
citacions d’aquesta espècie a la 
bibliografia del Delta, però la seva 
presència s’ha constatat a partir de la 
col·lecció de Josep Monés del Museu 
Municipal del Prat de Llobregat. 
Col·lecció entomològica JM.

Podops (Podops) inuncta (Fabricius, 
1775)

Rara. Citada per Sánchez (1920) de la 
desembocadura del Llobregat. Un 
exemplar recollit en aquest estudi, de 
Carrabiners-Semàfor, prospectant amb 
mànega plantes baixes, 2-X-2012 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 
1775)

Holomediterrània. Molt rara. Un 
exemplar recollit sobre Galium sp. a 
Carrabiners-Semàfor, 30-V-2008 (any 
anterior a aquest estudi) (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

*Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus 
majusculus Linnavuori, 1964

Mediterrània occidental. Halòfila. 
Rara. S’ha citat del delta del Llobregat 
en els treballs de Wagner (1960) i 
(1965), desembocadura del Llobregat, 
15-VII-1959, i com a Sciocoris carayoni 
Wagner, 1965 al far del Llobregat,  
2-X-1962, i el Prat de Llobregat, 10-X-
1962.

**Sciocoris (Neosciocoris) maculatus 
Fieber, 1851

Holomediterrània expansiva. Molt 
rara. Un únic exemplar a Carrabiners-
Semàfor, 10-V-2010 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

*Sciocoris (Neosciocoris) pallens Klug, 
1845

Mediterrània occidental. Rara. Sánchez 
(1920) la cita del far del Llobregat, com 
a Sciocoris fissus Mulsant i Rey, 1866. 
Entre el material divers del gènere 
Sciocoris de l’MCNB, hi ha un 
exemplar d’aquesta espècie recollit per 

Español del far del Llobregat, IX-X 
(1940); a més, en les seves ressenyes de 
captura de l’arxiu històric del Museu, 
«Observacions hemipterològiques», 
s’hi pot llegir: «abundant», «sobre i al 
peu d’Atriplex cornabeuei». S’ha 
d’agrair a J. J. Pérez De-Gregorio 
l’amable cessió d’una fotocòpia 
d’aquest manuscrit.

*Sciocoris (Sciocoris) cursitans 
(Fabricius, 1794)

Paleàrtic. Rara. També citada per 
Sánchez (1920), del far del Llobregat. 
(A l’MCNB hi ha molt material del 
gènere Sciocoris, etiquetat amb 
localitats del delta del Llobregat 
(armari 66, caixa 2BA 6603), però que 
per diferents motius, no ha estat 
possible estudiar amb detall).

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Holopaleàrtica. Molt comuna en les 
prospeccions amb mànega de les 
gramínies. Repartida per tot el Delta, 
IV-V-VI-VII-IX, 2010, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). A la col·lecció 
de Josep Monés del Museu Municipal 
del Prat de Llobregat, n’hi ha 
exemplars del Delta. Col·lecció 
entomològica DF i JM.

Aelia cognata Fieber, 1868
Holomediterrània. Rara. Dos 
exemplars recollits a Cal Tet, 13-IX-
2010 i 20-VI-2012 (Diego Fernández, 
leg.). A la col·lecció Josep Monés del 
Museu Municipal del Prat de 
Llobregat, n’hi ha dos exemplars del 
Delta determinats per Jordi Ribes. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

**Aelia germari Küster, 1852
Holomediterrània. Molt rara al Delta, 
amb un únic exemplar trobat en 
prospectar amb mànega les gramínies; 
recollit a Cal Tet, 3-VIII-2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Aelia rostrata Boheman, 1852
Euroturànica. Comuna. Trobada, com 
totes les espècies d’aquest gènere, 
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prospectant amb mànega les gramínies. 
Cal Tet i Carrabiners-Semàfor, 14-IX-
2010, 15-VI-2011 i 20-VI-2012 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847)
Circummediterrània. Rara. Trobats 
alguns exemplars prospectant amb 
mànega les gramínies de la zona del 
Remolar-Filipines, Viladecans, 21-V-
2013 (3 ex.) i 2-VII-2013 (1 ex.) (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
Cosmopolita de regions càlides. Molt 
abundant prospectant amb mànega la 
vegetació herbàcia. Repartida per tot el 
Delta, III-IV-V-VI-VII-IX-X, 2010, 
2011 i 2012 (Diego Fernández, leg.). A 
la col·lecció Josep Monés, del Museu 
Municipal del Prat de Llobregat, hi ha 
una important col·lecció d’exemplars 
d’aquesta espècie recollits al Delta. 
Col·lecció entomològica DF i (JM).

*Antheminia absinthii (Wagner, 1952)
Endemisme ibèric, arriba fins al sud de 
França. Molt rara. Només citada al 
catàleg dels insectes del Museu, 
Sánchez (1920), del far del Llobregat.

*Antheminia lunulata lunulata (Goeze, 
1778)

Molt rara. Al Delta, apareix citada al 
catàleg dels insectes hemípters del 
Museu, Sánchez (1920), identificada 
com a Carpocoris lunulatus (Goeze, 
1778). Revisant l’arxiu històric del 
Museu, en una ressenya de captures de 
Francesc Español, «Observaciones 
hemipterológicas» (1940), cita aquesta 
espècie com a Carpocoris lunulatus 
(Goeze, 1778), del far del Llobregat, 
IX-X (1940), «damunt i al peu 
d’Atriplex cornabeuei». Col·lecció 
entomològica (MCNZB).

Brachynema purpureomarginatum 
purpureomarginatum (Rambur, 1842)

Aquesta espècie té una dispersió 
ibèrica discontinua. Molt abundant. 

Recollida sempre sobre Salicornia sp.: 
camí de València, Cal Tet, Carrabiners-
Semàfor, V-VI-VII-X (Diego 
Fernández, leg.). Es troba citada en  
la bibliografia per Wagner (1960)  
de la desembocadura del Llobregat,  
15-VII-1959, i del Prat de Llobregat, 
11-VIII-1959, citació recollida per 
Sánchez (1920). A Ribes i Schmitz 
(1992), en un excepcional treball titulat 
«Révision du genre Brachynema», es 
recullen moltes citacions d’aquesta 
espècie de la zona del Delta. Citacions 
que es recopilen a continuació: el far 
del Llobregat, 95 ♂♂ i 69 ♀♀, X-1940 
(Francesc Español, leg.; Museu, coll.); 
Can Tunis, 1 ♀, 27-IX-1959 (Jordi 
Ribes, leg. et coll.); el far del Llobregat, 
1 ♀, X-1888, 1 ♂, IX-1894 (Bofill i 
Pitxot, leg.; Museu, coll.; Puton, det.), 
com a B. triguttatum (Sánchez, 1918); 
el Prat de Llobregat (Baix Llobregat),  
1 ♀, 3-III-1968 (Francesc Español, leg.; 
Museu, coll.), 1 ♂, 11-VIII-1959 (Ribes, 
leg. et coll.), 2 ♂♂ i 1 ♀, 17-XII-1961 
(Ribes, leg. et coll.); estany del Remolar, 
1♀, 8-VI-1941 (Francesc Español, leg.; 
Museu, coll.). Col·lecció entomològica 
DF, JR, JM i MCNB.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)
Mediterrània occidental. Comuna.  
Al Delta s’ha recollit al canal de la 
Bunyola, Cal Tet i Carrabiners-
Semàfor, IV-V-VI-VII, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). Citada per 
Wagner (1960)com a Carpocoris 
mediterraneus Tamanini, 1958, de la 
desembocadura del Llobregat, 15-VII-
1959. A la col·lecció Josep Monés, del 
Museu Municipal del Prat de Llobregat, 
hi ha exemplars d’aquesta espècie del 
Delta determinats per Jordi Ribes. 
Col·lecció entomològica DF i (JM).

**Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Distribució mediterrània. Rara al 
Delta. Recollits dos exemplars sobre 
Foeniculum vulgare, a Carrabiners-
Semàfor, 13-X-2010 i 20-X-2010 
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(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Carpocoris purpureipennis (De Geer, 
1773)

Eurosiberiana. Comuna. Repartida per 
tot el Delta. Sobre umbel·líferes, VI-
VII-VIII, 2010 i 2011 (Diego 
Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Codophila varia (Fabricius, 1787)
Holomediterrània. Molt comuna, sobre 
tota la zona de l’edifici de Carrabiners, 
VI-VII-X, 2010, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). A la col·lecció Josep 
Monés, n’hi ha una completa sèrie 
d’exemplars de la zona del Delta. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Holopaleàrtica. Molt comuna per tot  
el delta del Llobregat, V-VI-VIII-IX, 
2010, 2011, 2012 i 2013 (Diego 
Fernández, leg.). Exemplars de la 
col·lecció Josep Monés del delta del 
Llobregat. Col·lecció entomològica  
DF i JM.

**Dryadocoris (Dryadocoris) apicalis 
(Herrich-Schaeffer, 1842).

Holomediterrània. Rara al Delta i amb 
poques citacions de Catalunya. Se 
n’han recollit quatre exemplars de la 
zona del Delta: Cal Tet, 9-XI-2010 (1 
ex.), a l’edifici de Carrabiners, 3-VIII-
2011 (1 ex.) i a les maresmes del 
Remolar-Filipines, 18-VI-2013, 
Viladecans (2 ex.) (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF.

Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)
Distribució mediterrània discontínua. 
No és rara al Delta. Aquesta espècie se 
cita per primera vegada a Catalunya 
precisament al delta del Llobregat: Can 
Tunis, 16-VI-1997 1 ♂ (O. Escolà, X. 
Jeremías i del Pino, leg.) (Museu de 
Zoologia de Barcelona, coll.). És 
probable que en alguna col·lecció es 
confongui amb Holcostethus 
sphacelatus (Fabricius, 1794), molt 
similar (recomanem la lectura de 

l’excel·lent treball de Ribes et al. (2008), 
per a poder diferenciar correctament 
ambdues espècies). En el present estudi 
se n’han recollit tres exemplars a 
Carrabiners-Semàfor, 23-XI-2011, 20-
IV-2012 i 2-V-2012 (Diego Fernández, 
leg.). Col·lecció entomològica DF i 
MCNB.

*Peribalus strictus (Fabricius, 1803)
Holomediterrània. Molt rara. No s’han 
trobat citacions d’aquesta espècie a la 
bibliografia de la zona d’estudi, però en 
la col·lecció Josep Monés del Museu 
Municipal del Prat de Llobregat hi ha 
un exemplar etiquetat del Delta (Ribes, 
det.). Col·lecció entomològica JM.

**Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Àmplia distribució per Europa. 
Malgrat ser un heteròpter molt comú 
al territori català, en la bibliografia de 
l’espècie no s’ha trobat cap citació del 
delta del Llobregat. Repartida per tot el 
Delta, on és comuna, V-VI-IX-X 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

**Acrosternum (Acrosternum) millierei 
(Mulsant et Rey, 1866)

Holomediterrània. Molt rara al Delta. 
Recollit un únic exemplar a 
Carrabiners-Semàfor, 23-X-2012 
(Diego Fernández, leg.). Col·lecció 
entomològica DF.

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
Cosmopolita. Molt comuna al Delta. 
Repartida per tot el Delta, V-VI-IX-X-
XI, 2010, 2011 i 2012 (Diego 
Fernández, leg.). Citada per Wagner 
(1960), del Prat de Llobregat, 11-VIII-
1959. A la col·lecció Josep Monés 
també hi ha exemplars del Delta. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Holomediterrània expansiva. Repartida 
per tot el Delta, III-IV-V-IX, 2010, 
2011 i 2012 (Diego Fernández, leg.). 
Exemplars del delta del Llobregat a la 
col·lecció Josep Monés. Col·lecció 
entomològica DF i JM.
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Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)
Eurosiberiana. Rara. Recollit un 
exemplar al canal de la Bunyola, sota 
l’escorça de Platanus × hispanica, 
3-XII-2011 (Diego Fernández, leg.). No 
s’han trobat citacions de l’espècie a la 
bibliografia, tot i que a la col·lecció 
Josep Monés n’hi ha alguns exemplars. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

Eurydema (Eurydema) oleracea 
(Linnaeus, 1758)

Holopaleàrtica. Molt comuna sobre 
crucíferes per tot el delta del Llobregat, 
III-IV-V-VI-XI, 2010, 2011 i 2012 
(Diego Fernández, leg.). Citada del 
Delta per Sánchez (1920), del Prat de 
Llobregat, i per Wagner (1960), també 
del Prat de Llobregat, 11-VIII-1959. 
Exemplars d’aquesta espècie es troben 
a la col·lecció Josep Monés. Col·lecció 
entomològica DF i JM.

Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 
1758)

Holopaleàrtica. Comuna. Aguait del 
Sabogal, IV-IX-XI, 2010 i 2011 (Diego 
Fernández, leg.), sobre crucíferes. A la 
col·lecció Josep Monés també hi ha 
exemplars d’aquesta espècie. Col·lecció 
entomològica DF i JM.

Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis 
Kolenati, 1846

Holomediterrània expansiva. Rara. 
Recollit un únic exemplar: aguait del 
Sabogal, 18-X-2010 (Diego Fernández, 
leg.). A la bibliografia, se cita del Delta 
per Sánchez (1920), del Prat de 
Llobregat, i per Wagner (1960), també 
del Prat del Llobregat, 11-VIII-1959. A 
la col·lecció Josep Monés també n’hi ha 
exemplars del delta del Llobregat. 
Col·lecció entomològica DF i JM.

En els tàxons precedits per un asterisc 
(*), s’indica que l’espècie esmentada no l’ha 
trobat l’autor, però sí que se cita en la biblio-
grafia consultada o apareix en alguna de les 
col·leccions entomològiques revisades. Quan 
apareixen dos asteriscs (**), s’indica que l’es-

pècie és nova per al Delta. Per a l’ordenació 
de les espècies, s’ha tingut en compte el Ca-
tàleg del heteròpters de Catalunya (Ribes et 
al., 2004) i la Llista dels heteròpters de Cata-
lunya (Goula et al., 2010).

DF: Col·lecció entomològica de l’autor, 
Diego Fernández.

MCNB: Col·lecció entomològica del Mu-
seu de Ciències Naturals de Barcelona.

JR: Col·lecció entomològica de Jordi Ribes.
JM: Col·lecció entomològica de Josep Mo-

nés, Museu Municipal del Prat de Llobregat.
Pel que fa als heteròpters aquàtics, i tal 

com s’explica en l’apartat de material i mèto-
des, l’autor només ha recollit les citacions de 
la bibliografia consultada, de les col·leccions 
revisades i de les dades inèdites recollides en 
els estudis realitzats per Alonso et al. (2001) 
i, especialment, dels treballs de camp realit-
zats per Cañedo-Argüelles i Rieradevall, 
ambdós pertanyents al Grup de Recerca 
FEM (Freshwater Ecology and Manage-
ment), de la Universitat de Barcelona, i que 
es van dur a terme durant els anys 2004, 2005 
i 2007, alguns dels quals es poden consultar a 
Cañedo-Argüelles (2009) i Cañedo-Argüe-
lles i Rieradevall (2011).

ANNEX 2

Llista d’espècies

O. HEMIPTERA
So. HETEROPTERA
Io. NEPOMORPHA
Spf. Nepoidea
F. Nepidae
Sf. Nepinae
T. Nepini

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Sf. Ranatrinae
T. Ranatrini

*Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus, 
1758)
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Spf. Corixoidea
F. Corixidae
Sf. Micronectinae

Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi 
(Fieber, 1860

Sf. Corixinae
T. Corixini

Corixa affinis Leach, 1817
*Corixa panzeri Fieber, 1848
Paracorixa concinna concinna (Fieber, 
1848)
*Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 
1848)
Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis 
(Leach, 1817)
Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata 
nigrolineata (Fieber, 1848)
Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 
1817)

Spf. Octeroidea
F. Ochteridae

*Ochterus marginatus marginatus 
(Latreille, 1804)

Spf. Naucoroidea
F. Naucoridae
Sf. Naucorinae

Naucoris maculatus maculatus Fabricius, 
1798

Spf. Notonectoidea
F. Notonectidae
Sf. Anisopinae

Anisops debilis perplexa (Poisson, 1926)
*Anisops sardeus sardeus Herrich-
Schaeffer, 1849

Sf. Notonectinae
T. Notonectini

*Notonecta (Notonecta) glauca glauca 
Linnaeus, 1758
*Notonecta (Notonecta) maculata 
Fabricius, 1794
*Notonecta viridis Delcourt, 1909

Spf. Pleoidea
F. Pleidae

Plea minutissima minutissima Leach, 
1817

Io. GERROMORPHA
Spf. Mesovelioidea
F. Mesoveliidae
Sf. Mesoveliinae

Mesovelia vittigera Horváth, 1895

Spf. Hydrometroidea
F. Hydrometridae
Sf. Hydrometrinae

*Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 
1758)

Spf. Gerroidea
F. Veliidae
Sf. Microveliinae
T. Microveliini

*Microvelia (Microvelia) pygmaea 
(Dufour, 1833)

F. Gerridae
Sf. Gerrinae
T. Gerrini

*Aquarius cinereus (Puton, 1869)
*Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 
1832
*Gerris (Gerris) gibbifer Schummel,  
1832
*Gerris (Gerris) thoracicus Schummel, 
1832

Io. LEPTOPODOMORPHA
Spf. Saldoidea
F. Saldidae
Sf. Chiloxanthinae

*Pentacora sphacelata (Uhler, 1877)

Io. CIMICOMORPHA
Spf. Tingoidea
F. Tingidae
Sf. Cantacaderinae
T. Cantacaderini

Cantacader quadricornis (Lepeletier et 
Serville, 1828)
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Sf. Tinginae
Agramma (Agramma) atricapillum 
(Spinola, 1837)
Agramma (Agramma) confusum (Puton, 
1879)
Corythucha ciliata (Say, 1832)
Dictyla echii (Schrank, 1782)
Monosteira unicostata (Mulsant et Rey, 
1852)
Tingis (Tingis) auriculata (A. Costa, 
1847)
Tingis (Tingis) cardui (Linnaeus, 1758)

F. Miridae
Sf. Bryocorinae
T. Dicyphini

Campyloneura virgula (Herrich-
Schaeffer, 1835)
Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata 
(Fieber, 1861)
Macrolophus melanotoma (A. Costa, 
1853)

Sf. Deraeocorinae
T. Deraeocorini

Deraeocoris (Camptobrochis) serenus 
(Douglas et Scott, 1969)

Sf. Mirinae
T. Mirini

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
*Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
*Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 
1843)
*Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 
1790)
Closterotomus trivialis (A. Costa, 1853)
Cyphodema instabilis (Lucas, 1849)
Eurystylus bellevoyei (Reuter, 1879)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-
Schaeffer, 1835)
Lygus maritimus (Wagner, 1949)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)

*Phytocoris (Exophytocoris) minor 
Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Ktenocoris) varipes 
Boheman, 1852
*Phytocoris (Ktenocoris) vittiger Reuter, 
1896
Phytocoris (Ktenocoris) wagneri 
Kerzhner et Schuh, 1998
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 
1841)
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus 
(Fieber, 1858)
Taylorilygus apicalis (Fieber, 1861)

T. Stenodemini
Notostira erratica (Linnaeus, 1758)
Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 
1838)
Stenodema (Brachystira) calcarata 
(Fallén, 1807)
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 
1902)
*Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)

Sf. Orthotylinae
T. Halticini

Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
Strongylocoris cicadifrons A. Costa,  
1853

T. Orthotylini
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Orthotylus (Litocoris) stysi Kožišková, 
1967
*Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi 
(Douglas et Scott, 1874)
*Orthotylus (Melanotrichus) palustris 
Reuter, 1888
*Orthotylus (Melanotrichus) salsolae 
Reuter, 1888

Sf. Phylinae
T. Pilophorini

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 
1856)

T. Phylini
*Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)
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Auchenocrepis minutissima (Rambur, 
1839)
Conostethus venustus venustus (Fieber, 
1858)
Hadrophyes sulphurella Puton, 1874
*Lepidargyrus ancorifer (Fieber, 1858)
Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus 
(Scott, 1872)
Macrotylus (Alloeonycha) paykullii 
(Fallén, 1807)
*Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris 
Reuter, 1883
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes 
(Fieber, 1861)
Tuponia (Tuponia) mixticolor (A. Costa, 
1862)

Spf. Cimicoidea
F. Nabidae
Sf. Prostemmatinae
T. Prostemmatini

Prostemma (Prostemma) guttula guttula 
(Fabricius, 1787)
Prostemma (Prostemma) sanguineum 
(Rossi, 1790)

Sf. Nabinae
T. Nabini

Himacerus (Anaptus) major (A. Costa, 
1842)
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. 
Costa, 1834)
Nabis (Aspilaspis) viridulus Spinola, 1837
*Nabis (Halonabis) occidentalis 
(Kerzhner, 1963)
Nabis (Nabis) provencalis Remane, 1953
Nabis (Nabis) punctatus punctatus  
A. Costa, 1847
Nabis (Nabis) reuterianus Puton, 1880
Nabis (Tropiconabis) capsiformis 
Germar, 1838

F. Anthocoridae
Sf. Anthocorinae
T. Anthocorini

Anthocoris nemoralis
*Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

T. Oriini
*Orius (Orius) laevigatus laevigatus 
(Fieber, 1860)
Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)

Sf. Lyctocorinae
T. Dufouriellini

Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti, 
1869)
*Cardiastethus nazarenus (Reuter, 1884)
Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Spf. Reduvioidea
F. Reduviidae
Sf. Emesinae
T. Emesini

Gardena insignis Horváth, 1887

T. Metapterini
Schidium palinuri Dioli, 1989

T. Ploiariolini
Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 
1889)
*Empicoris salinus (Lindberg, 1932)

Sf. Peiratinae
*Peirates hybridus (Scopoli, 1763)
Peirates strepitans Rambur, 1839
Peirates stridulus (Fabricius, 1787)

Sf. Reduviinae
*Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

Sf. Saicinae
Polytoxus sanguineus (A. Costa, 1842)
Polytoxus siculus (A. Costa, 1842)

Sf. Stenopodainae
Oncocephalus pilicornis Reuter, 1882
Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859)

Sf. Harpactorinae
T. Harpactorini

Coranus (Coranus) griseus (Rossi, 1790)
Coranus (Coranus) kerzhneri P. V. 
Putshkov, 1982
Coranus (Coranus) niger (Rambur, 1840)
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Coranus (Coranus) pericarti P. V. 
Putshkov, 1994
*Coranus subapterus (De Geer, 1773)
*Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767)
Rhynocoris (Rhynocoris) cuspidatus 
Ribaut, 1921

Io. PENTATOMORPHA
Spf. Aradoidea
F. Aradidae
Sf. Aradinae

*Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Spf. Lygaeoidea
F. Piesmatidae

*Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)
*Parapiesma salsolae (Becker, 1867)

F. Lygaeidae
Sf. Lygaeinae

Arocatus roeselii (Schilling, 1829)
Lygaeosoma sardeum sardeum Spinola, 
1837
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)

Sf. Orsillinae
T. Nysiini

Nysius cymoides (Spinola, 1837)
Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)
Nysius graminicola graminicola 
(Kolenati, 1845)
Nysius helveticus (Harrich-Schaeffer, 1850)
Nysius immunis (Walker, 1872)
Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)

T. Orsillini
Orsillus reyi

Sf. Cyminae
T. Cymini

Cymus glandicolor Hahn, 1832
Cymus melanocephalus Fieber, 1861

Sf. Blissinae
*Dimorphopterus brachypterus 
(Rambur, 1839)
Ischnodemus quadratus (Fieber, 1837)

Sf. Henestarinae
*Henestaris halophilus (Burmeister, 
1835)
*Henestaris irroratus Horváth, 1892
Henestaris laticeps laticeps (Curtis, 1836)

Sf. Geocorinae
*Geocoris (Geocoris) lineola lineola 
(Rambur, 1839)
Geocoris (Geocoris) megacephalus 
(Rossi, 1790)
Geocoris (Piocoris) erythrocephalus 
(Lepeletier et Serville, 1825)

Sf. Artheneinae
T. Artheneini

Artheneis foveolata Spinola, 1837

Sf. Heterogastrinae
Heterogaster artemisiae Schilling,  
1829

Sf. Oxycareninae
Macroplax fasciata fasciata (Herrich-
Schaeffer, 1835)
Macropternella bicolor conica (Rey, 
1888)
Macropternella convexa (Fieber, 1837)
Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847)
Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae 
(Fabricius, 1787)

Sf. Rhyparochrominae
T. Drymini

Eremocoris fenestratus (Herrich-
Schaeffer, 1839)
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)
*Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)

T. Gonianotini
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)
Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963
*Emblethis griseus (Wolff, 1802)
*Pionosomus varius (Wolff, 1804)

T. Megalonotini
*Lamprodema maura (Fabricius, 1803)
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T. Myodochini
*Pachybrachius fracticollis (Schilling, 
1829)
Paraparomius leptopoides 
(Baerensprung, 1859)
Paromius gracilis (Rambur, 1839)
Remaudiereana annulipes 
(Baerensprung, 1859)

T. Rhyparochromini
Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
*Peritrechus meridionalis Puton, 1877
*Xantochilus quadratus (Fabricius, 1798)
Xantochilus saturnius (Rossi, 1790)

T. Stygnocorini
Hyalochilus ovatulus (A. Costa, 1853)
*Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 
1835)
Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785)
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)

Spf. Pyrrhocoroidea
F. Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Spf. Coreoidea
F. Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)
*Dicranocephalus marginicollis (Puton, 
1881)

F. Coreidae
Sf. Coreinae
T. Coreini

Centrocoris variegatus Kolenati, 1845
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
*Enoplops scapha (Fabricius, 1803)

T. Phyllomorphini
Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789)

Sf. Pseudophloeinae
T. Pseudophloeini

*Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-
Schaeffer, 1835)

Ceraleptus lividus Stein, 1858
Ceraleptus obtusus (Brullé, 1839)
*Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)
Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 
1803)

F. Alydidae
Sf. Alydinae

Camptopus lateralis (Germar, 1817)

F. Rhopalidae
Sf. Rhopalinae
T. Maccevethini

Stictopleurus pictus (Fieber, 1861)
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 
1778)

T. Rhopalini
Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
*Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus 
(Fieber, 1837)
*Rhopalus (Rhopalus) lepidus Fieber, 
1861
Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus 
(Schilling, 1829)
Rhopalus (Rhopalus) rufus (Schilling, 
1829)
Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 
1790)

Spf. Pentatomoidea
F. Cydnidae
T. Cydnini

Cydnus aterrimus (Foster, 1771)

T. Geotomini
Byrsinus albipennis (A. Costa, 1853)
*Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)
*Byrsinus pilosulus (Klug, 1845)
Geotomus punctulatus (A. Costa, 1847)
Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803)

Sf. Sehirinae
T. Sehirini

*Cantophorus maculipes (Mulsant et 
Rey, 1852)
Legnotus picipes (Fallén, 1807)
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F. Thyraeocoridae
*Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 
1758)

F. Scutelleridae
Sf. Odontoscelinae

Odontoscelis (Odontoscelis) lineola 
Rambur, 1839

Sf. Eurygasterinae
*Eurygaster hottentotta (Fabricius, 1775)
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Eurygaster testudinaria testudinaria 
(Geoffroy, 1785)

F. Pentatomidae
Sf. Podopinae
T. Graphosomatini

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 
1790)
Graphosoma italicum (Müller, 1766)
*Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 
1775)
Podops (Podops) inuncta (Fabricius, 1775)

Sf. Pentatominae
T. Sciocorini

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 
1775)
*Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus 
majusculus Linnavuori, 1964
Sciocoris (Neosciocoris) maculatus 
Fieber, 1851
*Sciocoris (Neosciocoris) pallens Klug, 
1845
*Sciocoris (Sciocoris) cursitans 
(Fabricius, 1794)

T. Aellini
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Aelia cognata Fieber, 1868
Aelia germari Küster, 1852
Aelia rostrata Boheman, 1852
Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847)

T. Eysarcorini
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)

T. Carpocorini
*Antheminia absinthii (Wagner, 1952)
*Antheminia lunulata lunulata (Goeze, 
1778)
Brachynema purpureomarginatum 
purpureomarginatum (Rambur, 1842)
Carpocoris fuscispinus (Boheman,  
1851)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 
1773)
Codophila varia (Fabricius, 1787)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Dryadocoris (Dryadocoris) apicalis 
(Herrich-Schaeffer, 1842)
Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
*Peribalus strictus (Fabricius, 1803)

T. Pentatomini
Acrosternum (Acrosternum) millierei 
(Mulsant et Rey, 1866)
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)

T. Strachiini
Eurydema (Eurydema) oleracea 
(Linnaeus, 1758)
Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 
1758)
Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis 
Kolenati, 1846

Les espècies precedides per un (*) no 
s’han tornat a citar des de l’any 1987 (data de 
declaració de les reserves naturals del delta 
del Llobregat com a zona protegida), motiu 
pel qual seria convenient seguir realitzant 
censos i inventaris en aquesta zona per poder 
valorar la seva possible extinció.
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Roberto Novella Fernández1 i Adrià Miralles Núñez1

1. Oxygastra-GEOC. Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). 
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15.1. BIOLOGIA I ESTAT  
DE CONEIXEMENT

Els odonats són el grup d’insectes format per 
les libèl·lules (anisòpters) i els espiadimonis 
(zigòpters). Es tracta d’un grup primitiu, en 
què els primers representants fòssils daten de 
fa 250 milions d’anys, entre els quals s’in-
clouen espècies de grans dimensions com 
Meganeuropsis permiana, que s’ha estimat 
que tenia una envergadura d’uns 70 cm. Dins 
dels insectes, és un grup menor en nombre 
d’espècies, amb actualment prop de 6.000 de 
descrites. Les zones amb una major riquesa 
es concentren als tròpics (Kalkman et al., 
2008). La seva gran mida, les vistoses colora-
cions i un comportament conspicu han des-
pertat l’interès de les persones i, tot i no ser 
un grup amb cap especial interès econòmic, 
han estat bastant ben estudiats.

Com que els odonats passen una gran 
part del seu cicle vital als medis aquàtics, els 
sistemes d’aiguamolls constitueixen l’hàbitat 
potencialment ideal per al grup. Al nostre 
entorn mediterrani, aquests hàbitats són es-
cassos, sent-ne el delta del Llobregat un im-
portant exemple, motiu pel qual és especial-
ment interessant el seu estudi. Concretament, 
els estanys i els espais de l’entorn de Ca 
l’Arana, Cal Tet, el Remolar i la maresma de 

les Filipines serien els hàbitats més impor-
tants, sense deixar de banda altres espais hu-
mits com les basses de Cal Dimoni, l’estany 
de la Ricarda, la Magarola, l’estany de la 
Murtra i el paratge dels Reguerons.

15.1.1. Biologia del grup

Els odonats presenten un cicle vital amb dues 
fases molt diferenciades en el tipus de vida. 
En contrast amb l’adult, que presenta un ti-
pus de vida aeri, la larva és aquàtica, habita 
en tota mena de masses d’aigua, és depreda-
dora i s’alimenta d’altres invertebrats aquà-
tics. Des que eclosiona de l’ou, habitualment 
dipositat directament al medi aquàtic, el seu 
desenvolupament pot durar des d’uns pocs 
mesos fins a diversos anys, període durant el 
qual va augmentant de mida a través de suc-
cessives metamorfosis graduals. Al final de la 
seva etapa larvària pateix la metamorfosis fi-
nal, en la qual la larva surt de l’aigua, busca 
un lloc idoni on fixar-se i n’emergeix l’adult 
aeri, també depredador (figura 1).

A la nostra latitud, la forma adulta no hi 
és present durant tot l’any. Els primers adults 
es poden veure generalment a partir de mit-
jan març, però l’estiu és el moment de l’any 
amb més activitat. Algunes espècies volen 

Figura 1. Emergència 
d’Onychogomphus forcipa-
tus. Fotografia: Adrià Mira-
lles.
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fins ben entrada la tardor i alguna inclús es 
pot veure en dies assolellats d’hivern.

15.1.2. Estat de conservació

A causa de la dependència que tenen dels sis-
temes d’aigua dolça, els odonats estan sotme-
sos a una gran pressió, ja que els seus hàbitats 
són uns dels més vulnerables a la destrucció i 
la contaminació i algunes de les espècies són 
altament sensibles a aquestes pertorbacions 
(Corbet, 2004). S’estima que un 15 % de les 
espècies europees es troben amenaçades 
(Kalkman et al., 2010). A Catalunya s’han ca-
talogat nou espècies amb algun grau d’ame-
naça (Martín i Maynou, 2015).

15.1.3. Estat de coneixement  
a Catalunya

Catalunya és una de les comunitats autònomes 
espanyoles amb una major quantitat d’infor-
mació sobre els odonats (Martín, 2004). 
L’entitat que s’ha dedicat al seu estudi en el 
nostre territori ha estat el grup d’estudi dels 
odonats Oxygastra, grup de treball de la Ins-
titució Catalana d’Història Natural, que ha 
recollit una gran quantitat d’informació des 
de la seva creació l’any 2003.

A més, durant els últims anys, la consoli-
dació de plataformes de ciència ciutadana ha 
permès a qualsevol persona la possibilitat 
d’aportar dades amb valor científic sobre di-
ferents grups faunístics, circumstància que 
ha fet augmentar el coneixement que tenim 
de la biodiversitat que ens envolta. Per exem-
ple, aquestes plataformes ja han aportat in-
formació sobre espècies amenaçades que han 
pogut ser incloses en publicacions com l’At-
las y libro rojo de los invertebrados amenaza-
dos de España (Verdú et al., 2011), en què 
s’inclouen alguns odonats. En el cas dels 
odonats, aquesta eina està permetent l’ob-
tenció d’una gran quantitat de dades.

Actualment, a Catalunya hi ha citades un 
total de 70 espècies: 26 són espiadimonis i 

44, libèl·lules. Algunes d’incorporació recent, 
com Trithemis kirbyi l’any 2012.

15.1.4. Estat de coneixement  
al delta del Llobregat

Les primeres citacions registrades sobre 
l’odonatofauna de la zona del delta del Llo-
bregat i rodalia es van recollir a la primeria 
del segle xx per I. Sagarra, A. Codina i F. Fer-
rer amb alguns espècimens dipositats al Mu-
seu de Ciències Naturals de Barcelona.

El primer i únic estudi dirigit a conèixer 
les libèl·lules del delta del Llobregat, però, no 
es va realitzar fins als anys 1995-1997 per 
Mike Lockwood (Lockwood, 1998). En 
aquest estudi de tres anys, es va caracteritzar 
l’odonatofauna del delta del Llobregat per 
primera vegada. Aquest treball va revelar que 
l’espai, tot i no presentar una riquesa d’espè-
cies elevada (disset espècies), n’acollia algu-
nes d’un interès especial per la seva raresa al 
territori català, com Aeshna affinis, Aeshna 
isoceles o Sympetrum meridionale, fet que va 
posar de manifest el potencial que podia te-
nir l’hàbitat.

A partir d’aquest primer estudi, el conei-
xement de les libèl·lules del Delta s’ha anat 
ampliant gradualment amb observacions 
puntuals d’alguns autors, com Martín (2002), 
que va observar dos individus d’Orthetrum 
nitidinerve, sent l’única citació recent d’aques-
ta espècie al territori català.

A més, recentment, algunes plataformes 
de ciència ciutadana com Ornitho.cat i Bio-
diversidad Virtual estan facilitant l’obtenció 
d’informació sobre els odonats del delta del 
Llobregat.

L’espai del Delta, des d’aquell primer es-
tudi dels anys noranta, ha patit, però, de ma-
nera intensa la modificació dels seus hàbi-
tats. Per exemple, el desviament l’any 2005 
de la llera del riu Llobregat amb motiu de 
l’ampliació del port de Barcelona va generar 
la creació de la llacuna de Cal Tet com a me-
sura compensatòria, i es va constituir un hà-
bitat completament nou per a les libèl·lules. 
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També cal destacar la creació de la terminal 
T1 de l’aeroport, inaugurada el 2009, que va 
causar la destrucció d’altres hàbitats aquàtics.

Durant l’any 2014, Roberto Novella i 
Adrià Miralles van dur a terme el primer 
mostreig sistemàtic als espais naturals del 
delta del Llobregat, centrant-se en la zona de 
Cal Tet i Ca l’Arana. Per tant, ha estat el pri-
mer mostreig de la comunitat d’odonats de 
la llacuna després de ser creada fa uns deu 
anys. En aquest estudi es van establir un total 
de catorze transsectes distribuïts per l’espai i 
en cadascun es van fer censos en què s’anota-
va el total d’individus de cada espècie obser-
vats a 2,5 metres a banda i banda i a 5 metres 
pel davant i en alçada del transsecte, meto-
dologia àmpliament utilitzada en papallones 
i altres grups d’insectes com els odonats. 
Aquests censos es van dur a terme en tretze 
dies repartits al llarg de tot el principal perío-
de de vol dels odonats: des d’abril fins a octu-
bre. A més, durant els mostrejos també es 
van identificar tots els odonats observats fora 
dels transsectes. El total d’individus identifi-
cats va ser de 3.300.

Aquest capítol es divideix en dues parts. 
En la primera es descriu breument la comu-
nitat actual de la zona de Cal Tet i Ca l’Arana 
segons el mostreig de Novella i Miralles del 
2014. En la segona part es dóna una visió ac-
tualitzada de l’estat de cada espècie citada al 
delta del Llobregat, i això es fa a partir de les 
dades històriques de la primeria del segle xx, 
la informació obtinguda del primer inventari 
realitzat per Mike Lockwood, les dades reco-
llides durant el mostreig de Novella i Mira-
lles del 2014 i altres citacions dels últims anys 
provinents de plataformes de ciència ciuta-
dana i comunicacions personals a partir de 
fotografies.

15.2. LA COMUNITAT D’ODONATS 
DE CAL TET I CA L’ARANA

Tot i l’hàbitat potencial que constitueix el 
delta del Llobregat per als odonats, la comu-
nitat mostrejada durant el 2014, com també 

va observar fa uns anys Loockwood (1998), 
presenta una baixa riquesa d’espècies, amb 
un total de quinze de trobades en tota la tem-
porada. La majoria de les espècies presents 
són abundants a la terra baixa catalana, típi-
ques d’aigües calmes i, en general, poc exi-
gents quant a l’hàbitat i al grau de contamina-
ció. La riquesa varia al llarg de la temporada, 
augmentant ràpidament des de la primavera 
fins al maig i a partir d’aquí es manté relati-
vament estable, amb un màxim de 7-9 espè-
cies, fins a arribar a l’octubre, quan dismi-
nueix ràpidament fins a final d’any.

La comunitat d’odonats presenta una ele-
vada dominància de determinades espècies. 
Les tres més abundants són el petit espiadi-
monis Ischnura elegans i les libèl·lules Croco-
themis erythraea i Sympetrum fonscolombii, 
que acumulen, entre les tres, el 91 % del total 
d’individus identificats. A la figura 2 es mos-
tra l’evolució de la comunitat d’odonats de 
Cal Tet al llarg de la temporada del 2014.

Ischnura elegans és una de les primeres 
espècies a aparèixer, sent habitual ja a princi-
pi d’abril. En aquest mes mostra un primer 
augment en el nombre d’individus i arriba a 
un important pic poblacional al maig. Poste-
riorment, al juliol, se’n produeix un altre de 
menys intens que a partir de l’agost ja ha dis-
minuït considerablement. Per tant, Ischnura 
elegans, al delta del Llobregat, presenta dues 
generacions a l’any, és a dir, és bivoltina.

Les primeres Crocothemis apareixen a la 
primavera, però no és fins al juliol que es 
produeix un elevat increment poblacional, i 
a l’agost esdevé en una espècie abundantíssi-
ma, dominant clarament la comunitat. A 
mesura que passa setembre, aquesta espècie 
va disminuint i la substitueix Sympetrum 
fonscolombii, que a l’octubre es converteix en 
l’espècie dominant, tot i que no assoleix les 
abundàncies tan elevades que presenta Cro-
cothemis erythraea a l’estiu.

La resta d’espècies constitueixen el per-
centatge restant d’abundància (9 %) i, per 
tant, hi són presents en baix nombre. Tot i 
que al llarg de la temporada hi ha un recanvi 
d’espècies, en conjunt, la seva abundància 
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total es manté d’una manera relativament 
constant a partir de mitjan maig fins al final 
de la temporada. Entre aquestes espècies poc 
freqüents n’hi ha algunes que únicament van 
ser observades poques vegades, com Selysio-
themis nigra i Enallagma cyathigerum. A cau-
sa de l’elevada capacitat de dispersió que te-
nen els odonats, és probable que alguna 
d’aquestes citacions correspongui a indivi-
dus en dispersió i que, per tant, no hi tinguin 
assentades poblacions reproductores.

La distribució espacial de les espècies ha 
resultat ser bastant homogènia dins de l’es-
pai; per tant, no podem dir que les diferents 
zones mostrejades continguin espècies dife-
rents. Aquest fet era d’esperar, ja que les libèl-
lules són un grup amb una gran mobilitat, 
l’àrea mostrejada és petita i les diferents espè-
cies exploten recursos alimentaris comuns.

Tot i que aquest mostreig s’ha centrat en 
la zona de Cal Tet i Ca l’Arana, a causa del fet 
que no hi ha grans diferències en el tipus 
d’hàbitat respecte a les altres zones del Delta, 
l’elevada mobilitat del grup i de la homoge-
neïtat en la composició observada a Cal Tet, 

no és d’esperar que les comunitats dels espais 
que no s’han mostrejat difereixin gaire de la 
constatada en les zones estudiades, de manera 
que es pot assumir que, a grans trets, aquests 
resultats són representatius de la comunitat 
del delta del Llobregat.

Com s’ha esmentat, el delta del Llobregat 
constitueix un hàbitat potencialment ideal 
per a moltes espècies d’odonats. No obstant 
això, hi trobem una comunitat bastant pobra 
i dominada per unes poques espècies molt 
abundants i poc exigents quant a la qualitat 
de l’aigua. Als medis aquàtics, la qualitat de 
l’aigua és un factor clau que pot limitar la 
presència de determinades espècies i que en 
el cas dels odonats, pot impedir el desenvolu-
pament de les larves. Els sistemes aquàtics 
del Delta presenten una qualitat d’aigua mo-
derada, tot i que amb fluctuacions entre anys. 
Aquest fet de ben segur limita la presència 
d’algunes de les espècies d’odonats que tenen 
majors requeriments quant a qualitat de l’ai-
gua i que hi podrien ser presents si fos millor, 
motiu pel qual en resulta una comunitat 
menys rica i un empobriment d’un hàbitat 
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Figura 2. Fenologia de les tres espècies dominants a la comunitat d’odonats i suma de l’abundància de la 
resta d’espècies al llarg de la temporada de 2014 als espais de Cal Tet i Ca l’Arana, al delta del Llobregat.
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que potencialment podria ser important per 
a la conservació del grup a Catalunya.

15.3. LLISTA D’ESPÈCIES DEL DELTA 
DEL LLOBREGAT

A continuació es presenta la totalitat d’espè-
cies citades al delta del Llobregat i es resu-
meix el coneixement que és té sobre cada 
una d’elles (vegeu annex). S’han citat un total 
de 26 espècies: s’ha pogut confirmar la pre-
sència actual de 18, una ha quedat amb pre-
sència dubtosa, tres sense citacions actuals i 
quatre probablement s’han extingit. S’ha de 
remarcar que algunes de les espècies menys 
freqüents que havien estat citades en el mos-
treig de Mike Lockwood (1997-1999), i que 
eren interessants per la seva raresa, malaura-
dament no s’han tornat a detectar.

15.3.1. Zygoptera

Els zigòpters o espiadimonis són un dels dos 
grups principals d’odonats, fàcilment identi-
ficables per ser més estilitzats, mantenir les 
ales plegades en repòs i presentar una morfo-
logia del cap en forma de martellet, molt ei-
xamplada lateralment amb els dos ulls situats 
als extrems. En total se n’han citat deu espè-
cies, cinc de les quals s’han observat recent-
ment. No obstant això, la majoria són poc 
abundants.

Lestidae

Chalcolestes viridis - Vimetaire occidental 
(Vander Linden, 1825)

Aquesta espècie es distribueix per l’Europa 
central i meridional, arribant al nord d’Àfri-
ca i també cap a l’oest asiàtic. A Catalunya és 
abundant sobretot a mitjana i baixa munta-
nya, fent-se comuna a final d’estiu i a la tar-
dor. Al delta del Llobregat, Lockwood (1998) 
la citava com a espècie escassa. Posterior-

ment, no ha estat observada durant el mos-
treig de Novella i Miralles del 2014, però sí 
que s’ha vist puntualment a la zona del Re-
molar i a les basses de Cal Dimoni.

Coenagrionidae

Ischnura elegans - Llantió elegant (Vander 
Linden, 1820)

Es troba àmpliament distribuïda per la major 
part d’Europa i arriba fins al Japó. A Catalu-
nya és una espècie abundant que es localitza 
principalment a les zones litorals i prelito-
rals. Al delta del Llobregat és clarament l’es-
pècie d’odonat més abundant, destacant 
molt per sobre de tota la resta, i es troba ben 
distribuïda per tot l’espai. S’ha vist que pre-
senta una primera generació a la primavera i 
una altra, tot i que una mica menor, a princi-
pi d’estiu. És una espècie típica de zones eu-
tròfiques (figura 3).

Figura 3. Ischnura elegans. Fotografia: Adrià Mi-
ralles.

Ischnura graellsii - Llantió iberomagribí 
(Rambur, 1842)

Morfològicament és pràcticament igual que 
Ischnura elegans, a la qual substitueix en gran 
part de la Península, arribant fins al nord 
d’Àfrica. A Catalunya és present en la major 
part del territori menys a les zones d’elevada 
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altitud i en algunes de costaneres. Les dues 
espècies coexisteixen en algunes zones i s’ha 
vist que hi pot haver hibridació (Monetti et 
al., 2002). Al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona n’hi ha dipositat un exemplar tro-
bat el 1917 a Castelldefels i un altre de recol-
lectat el 1927 a la desembocadura del Llobre-
gat i determinat com a híbrid entre Ischnura 
elegans i Ischnura graellsii. En el mostreig de 
Novella i Miralles no se’n va trobar cap 
exemplar tot i el considerable esforç de mos-
treig dut a terme. De totes maneres, la pre-
sència actual d’aquesta espècie al delta del 
Llobregat no es descarta per la dificultat de 
diferenciar les dues espècies al camp. A més, 
com que l’espècie es pot hibridar, exemplars 
amb caràcters intermedis podrien corres-
pondre a híbrids o bé a alguna de les dues es-
pècies dins del seu rang morfològic de varia-
bilitat (A. Cordero-Rivera, com. pers.).

Ischnura pumilio - Llantió petit 
(Charpentier, 1825)

Aquesta espècie es troba en la major part 
d’Europa, en algunes zones del nord d’África 
i a Àsia. A Catalunya és una espècie escassa 
que forma poblacions petites. Al delta del 
Llobregat se’n va citar un exemplar a la ma-
resma de les Filipines l’octubre del 1997 per 
Mike Lockwood. Posteriorment, no s’ha vist 
als espais naturals del delta del Llobregat, 
però se’n va fotografiar una femella l’agost 
del 2014 en un canal de reg de Sant Boi de 
Llobregat. A causa de la seva similitud amb 
Ischnura elegans, podria ser que n’hi hagués 
alguna petita població establerta al Delta, 
però és molt fàcil que passi desapercebuda.

Enallagma cyathigerum - Patge de copa 
(Charpentier, 1840)

Aquest coenagriònid està molt àmpliament 
distribuït per Europa i el nord d’Àsia. A Cata-
lunya s’estén des de la costa fins a l’alta mun-
tanya. Al Delta s’havia citat a les basses del 

Real Club de Golf El Prat per Lockwood el 
1998. Actualment també sembla ser una es-
pècie molt rara i únicament se n’ha observat 
una femella als calaixos de depuració de Cal 
Tet durant el mostreig de Novella i Miralles 
l’abril del 2014. Seria interessant confirmar la 
seva presència en un futur, ja que és probable 
que n’hi hagi una petita població reproducto-
ra al Delta. És una espècie lligada als hàbitats 
estagnants i tolera aigües eutròfiques.

Coenagrion pulchellum - Donzell de 
ratpenat (Vander Linden, 1825)

L’àrea de distribució d’aquesta espècie és irre-
gular a Europa, és escassa a l’àrea mediterrà-
nia i arriba fins a l’oest de Sibèria. Les úniques 
citacions catalanes que s’han pogut confirmar 
són tres exemplars del segle xix, recol·lectats 
per I. Sagarra a la zona de Castelldefels, que 
es conserven al Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (Martín, 2011). Des de llavors 
no se n’ha tornat a observar cap exemplar ni a 
Catalunya ni a la resta de la península Ibèrica 
i és molt improbable que continuï sent pre-
sent al delta del Llobregat.

Erythromma viridulum - Ullviu petit 
(Charpentier, 1840)

Espècie àmpliament distribuïda per Europa, 
on sembla que s’està estenent cap al nord. A 
Catalunya és més comuna a les zones costa-
neres i centrals. Al delta del Llobregat es va 
citar per primer cop el 1998 al Real Club de 
Golf El Prat i a la maresma de les Filipines. 
Durant el mostreig del 2014 va ser observada 
d’una manera abundant a començament de 
juny al sud de la llacuna de Cal Tet i també 
més d’una vegada a les basses de Can Dimo-
ni. Habitualment colonitza masses d’aigua 
estagnants, moltes vegades eutròfiques, i està 
molt lligada a la presència de vegetació flo-
tant, com ara algues filamentoses (Dijkstra i 
Lewington, 2006); és, per tant, Cal Tet un hà-
bitat molt favorable (figura 4).
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Figura 4. Erythromma viridulum. Fotografia: 
Adrià Miralles.

Erythromma lindenii - Ullblau (Selys, 1840)

Aquesta espècie presenta una distribució 
més reduïda que Erythromma viridulum, és 
més mediterrània i escasseja a l’est d’Europa. 
A Catalunya és freqüent, excepte en zones 
d’elevada altitud. Al Delta només ha estat ci-
tada a la primeria del segle passat, als anys 
1915 i 1918, amb exemplars dipositats al 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Ni 
Lockwood al final dels anys noranta del segle 
passat ni Novella i Miralles durant el 2014 no 
han tornat a detectar aquesta espècie, així 
que actualment es creu que s’ha extingit.

Ceriagrion tenellum - Ferrer cama-roig (De 
Villers, 1789)

Espècie de distribució mediterrània occiden-
tal, arriba al nord d’Àfrica, però és absent a 
l’est i al nord d’Europa. A Catalunya és pre-
sent a la majoria del territori, però d’una ma-
nera dispersa, sense arribar a gaire altitud i 
formant poblacions petites. Per a la zona del 
Delta, les úniques citacions corresponen a 
exemplars dipositats al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona per I. Sagarra que van 
ser capturats el 1917 a Castelldefels. Atesa la 
manca d’observacions recents és probable 
que també s’hagi extingit.

Platycnemididae

Platycnemis latipes - Polaines lívid  
Rambur, 1842

Espècie endèmica de la península Ibèrica i el 
sud de França. A Catalunya és present per tot 
el territori exceptuant la zona dels Pirineus. 
Hi ha citacions d’aquesta espècie al Prat de 
Llobregat d’exemplars dipositats al Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona el 1908 
per F. Ferrer i A. Codina. Actualment, al Del-
ta és una espècie rara i en els últims anys hi 
ha hagut poques observacions registrades, 
tot i que sembla que n’hi ha una població re-
productora, ja que s’han observat individus 
adults acabats d’emergir durant el 2014.

15.3.2. Anisoptera

Els anisòpters són l’altre grup principal 
d’odonats, fàcilment diferenciables per ser 
més robustos, mantenir les ales desplegades 
en repòs i presentar una morfologia del cap 
més globular.

Aeshnidae

Aeshna mixta - Espiadimonis tardorenc 
Latreille, 1805

Aquesta espècie té una distribució principal-
ment europea, tot i que també arriba al nord 
d’Àfrica. A Catalunya és comuna a la major 
part del territori, però és menys abundant als 
Pirineus. Al delta del Llobregat és l’espècie 
d’èsnid més abundant. Els individus emergei-
xen a l’estiu, però de seguida s’allunyen de les 
zones de reproducció per a madurar, de ma-
nera que fins a la tardor no s’acostuma a veu-
re’n adults, moment en el qual l’espècie es fa 
notablement freqüent. Juntament amb Sym-
petrum striolatum, és una de les espècies que 
es pot arribar a veure més tard durant la tem-
porada, ja que s’ha observat fins al desembre 
(figura 5).
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Figura 5. Aeshna mixta. Fotografia: http://macromia. 
nl/.

Aeshna affinis - Espiadimonis blau Vander 
Linden, 1820

Èsnid ben distribuït per Europa, s’estén fins a 
Mongòlia. A Catalunya és una espècie rara 
amb observacions disperses pel territori, tot i 
que localment pot ser molt abundant. Al delta 
del Llobregat es va citar el 1915 a Castelldefels, 
amb un exemplar dipositat al Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona, i posteriorment 
Lockwood va observar-ne un únic individu al 
final de l’estiu del 1996. En tractar-se d’una 
espècie amb un cert caràcter migratori, és 
possible que aquestes citacions corresponguin 
a individus en dispersió. Actualment, malau-
radament no s’ha tornat a observar i proba-
blement no n’hi hagi cap població establerta.

Aeshna isoceles - Espiadimonis ataronjat 
(Müller, 1767)

Espècie de distribució europea que arriba al 
nord d’Àfrica, tot i que és poc abundant a la 
península Ibèrica, on presenta una distribu-
ció molt disjunta. Al territori català és una 
espècie molt escassa amb dues poblacions 
conegudes situades al delta de l’Ebre i a Ba-
nyoles i algunes citacions aïllades, com les 

del riu Ter. Al delta del Llobregat va ser ob-
servada per Lockwood (1998), sent una de 
les espècies amb un alt valor de conservació 
que s’hi havien trobat. Durant el mostreig de 
Novella i Miralles del 2014 no va ser observa-
da, però posteriorment sí que se’n va foto-
grafiar un únic individu a principi de maig 
del 2015 als calaixos de depuració de Cal Tet. 
Atesa la gran mobilitat que tenen els èsnids, 
és probable que es tracti d’un individu en 
dispersió. La baixa tolerància de l’espècie a la 
contaminació (Askew, 1988) podria impedir 
el seu establiment al delta del Llobregat.

Anax imperator - Emperador blau Leach, 
1815

Aquesta libèl·lula de grans dimensions està 
ben distribuïda per Àfrica i una gran part 
d’Europa, i arriba a la península Aràbiga i a 
l’Àsia central. A Catalunya és molt abundant 
i es troba àmpliament distribuïda. Al Delta, 
però, sembla que no és gaire comuna i és 
menys habitual que Anax parthenope, espè-
cie molt similar. Durant el mostreig del 2014, 
només se’n van observar uns pocs exemplars 
a la zona de Cal Tet. Tot i ser una espècie que 
tolera bé les aigües estancades i eutròfiques, 
la seva preferència per masses d’aigua d’ex-
tensió reduïda podria explicar la seva escassa 
presència a Cal Tet, tot i que és probable que 
en altres zones del Delta sigui més freqüent.

Anax parthenope - Emperador menor 
(Selys, 1839)

És present a les zones del centre i sud d’Euro-
pa, al nord d’Àfrica i arriba fins al Japó. A Ca-
talunya és una espècie habitual a la major 
part del territori. Al Delta és relativament fre-
qüent, sobretot a final d’estiu. Aquesta libèl-
lula és típica d’aigües estancades i sembla que 
l’afavoreix l’existència de llacunes d’una gran 
extensió, cosa que podria explicar la seva ma-
jor abundància a Cal Tet en comparació amb 
Anax imperator durant el 2014 (figura 6).
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Figura 6. Anax parthenope. Fotografia: http:// 
macromia.nl/.

Anax ephippiger - Emperador divagant 
(Burmeister, 1839)

Espècie típicament africana tot i que també 
s’estén per la península Aràbiga i arriba a 
l’oest d’Àsia. Presenta un fort caràcter mi-
grador cap a Europa, amb grans onades d’in-
dividus que arriben cada any, essent l’única 
espècie d’odonat detectada a Islàndia. Al 
Delta sembla que, segons l’any, pot ser mo-
deradament abundant a la primavera i a la 
tardor. Els individus de primavera serien 
exemplars provinents d’Àfrica, però els de la 
tardor es pensa que són una segona genera-
ció dels individus africans que s’han repro-
duït en territori europeu. Al Delta no s’ha 
pogut confirmar la seva reproducció, tot i 
que s’ha observat algun tàndem. Les larves 
sembla ser que no sobreviuen a l’hivern en 
les nostres latituds, cosa que impedeix que 
l’espècie es pugui establir a Europa (figura 7).

Figura 7. Anax ephippiger. Fotografia: Adrià Mi-
ralles.

Brachytron pratense - Estiracabells (Müller, 
1764)

És una libèl·lula que habita en gran part d’Eu-
ropa, és abundant al nord i s’estén fins als 
Urals. A la península Ibèrica és molt escassa, 
amb poques poblacions conegudes. A Cata-
lunya n’hi ha alguna citació molt antiga, però 
només se n’ha pogut confirmar un exemplar 
dipositat al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona i que es va capturar a Sant Boi de 
Llobregat el 1934. Des d’aleshores no s’ha 
tornat a citar a Catalunya i es podria consi-
derar extinta a la zona del Delta i al territori 
català.

Libellulidae

Orthetrum cancellatum - Parot cuanegre 
(Linnaeus, 1758)

És un libel·lúlid abundant a la major part 
d’Europa, i arriba al nord d’Àfrica i a alguns 
països del sud i centre d’Àsia. A Catalunya 
també és una espècie molt freqüent, típica de 
la terra baixa i que escasseja a més altitud. Al 
delta del Llobregat és fàcil d’observar, sobre-
tot a començament d’estiu. Tolera bé l’aigua 
eutròfica i normalment se’n solen localitzar 
individus aïllats atès el seu fort caràcter terri-
torial (figura 8).

Figura 8. Orthetrum cancellatum. Fotografia: 
Adrià Miralles.
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Orthetrum brunneum - Parot pruïnós 
(Fonscolombe, 1837)

Espècie també d’àmplia distribució europea, 
és més rara al nord i arriba fins a l’Àsia cen-
tral. Tot i ser abundant a Catalunya, al Delta 
sembla ser una espècie molt poc freqüent. Es 
va observar d’una manera escadussera per 
Mike Lockwood als erms de Cal Tet. Durant 
els últims anys, ha estat observada poques ve-
gades, però amb una certa abundància, espe-
cialment als canals de reg del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, fora de l’espai natural prote-
git, on, a més, se l’ha detectat en activitat re-
productora. L’espècie, tot i suportar un alt 
grau d’eutròfia, té preferència per aigües amb 
corrent (Dijkstra i Lewington, 2006) i al Delta 
la seva presència sembla estar molt lligada als 
canals, cosa que explicaria que a dins de l’es-
pai natural protegit no hi sigui gens habitual.

Orthetrum nitidinerve - Parot nervat (Selys, 
1841)

Espècie distribuïda principalment per la 
zona del Magrib, tot i que també és present a 
la península Ibèrica, Sardenya, Sicília i algu-
na altra zona d’Itàlia. A Catalunya s’ha citat 
poques vegades, principalment a la primeria 
del segle passat. L’última observació en el 
territori català va ser precisament al delta del 
Llobregat; concretament se’n van trobar dos 
mascles al canal de la Bunyola i al canal de la 
Marina a mitjan juliol de 1998 (Martín, 
2002). Des d’aleshores, malauradament no 
s’ha tornat a trobar a Catalunya i probable-
ment estigui extinta.

Sympetrum fonscolombii - Pixaví nervat 
(Selys, 1840)

Espècie àmpliament distribuïda per la Medi-
terrània, per bona part del continent africà i 
asiàtic, però no gaire abundant al nord d’Eu-
ropa, tot i que sembla que presenta una ex-
pansió en aquesta direcció. A Catalunya és 

molt abundant i està àmpliament distribuï-
da, però és més freqüent en zones de terra 
baixa i es fa més rara a una certa altitud. Al 
delta del Llobregat és una espècie molt co-
muna i s’ha vist que presenta dues genera-
cions. Durant la primavera se’n poden veure 
alguns exemplars, però quan es fa realment 
abundant és a final d’estiu, quan són exem-
plars de la segona generació que es desenvo-
lupen ràpidament durant el període càlid. 
Aquests adults passen a dominar la comuni-
tat del Delta a final de temporada, quan 
Crocothemis erythraea, l’espècie d’anisòpter 
ecològicament més dominant, comença a 
desaparèixer (figura 9).

Figura 9. Sympetrum fonscolombii. Fotografia: 
Adrià Miralles.

Sympetrum striolatum - Pixaví estriat 
(Charpentier, 1840)

És l’espècie del gènere Sympetrum que té la 
distribució més àmplia de les que podem ob-
servar al nostre territori; ocupa una gran part 
d’Europa i Àsia i arriba fins al Japó. A Cata-
lunya és bastant comuna i està àmpliament 
distribuïda. Al delta del Llobregat apareix 
molt escassament a la primavera i es fa relati-
vament abundant cap al final de la tempora-
da, sent més tardana, però menys abundant, 
que Sympetrum fonscolombii. És una de les 
últimes espècies a desaparèixer durant la 
temporada: es pot veure en dies càlids de no-
vembre i, fins i tot, alguns individus poden 
perdurar fins a l’any següent.
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Sympetrum meridionale - Pixaví llis (Selys, 
1841)

Espècie present principalment a la meitat 
sud d’Europa i el nord d’Àfrica i que arriba 
fins a l’Àsia més oriental, tot i que a causa del 
seu caràcter migrador pot trobar-se a latituds 
superiors. A Catalunya és coneguda princi-
palment de les zones més mediterrànies, i es 
troba amb una certa facilitat a final d’estiu i 
principi de tardor, sobretot a la zona de 
l’Empordà. Al Delta únicament va ser obser-
vada a final d’octubre de 1997 per Mike 
Lockwood. Des d’aleshores no s’ha tornat a 
trobar; per tant, no hi ha cap indici que indi-
qui que actualment hi pugui ser present. 
Possiblement, els únics individus citats eren 
exemplars en dispersió.

Crocothemis erythraea - Sagnador escarlata 
(Brullé, 1832)

Espècie present a l’Àfrica, l’Orient Mitjà i 
Europa i que s’està estenent en direcció nord. 
A Catalunya, de manera similar a Sympe-
trum fonscolombii, és especialment abundant 
a les zones de terra baixa i més rara a partir 
d’una certa altitud. Al delta del Llobregat és 
clarament l’espècie d’anisòpter més abun-
dant. És una espècie d’estiu, quan pot arribar 
a assolir abundàncies localment altíssimes. 
És poc exigent quant a l’hàbitat i tolera molt 
bé les aigües eutròfiques (figura 10).

Figura 10. Crocothemis erythraea. Fotografia: Ro-
berto Novella.

Trithemis annulata - Pipa vinosa (Palisot de 
Beauvois, 1807)

És també una espècie originàriament africa-
na que s’està estenent per Europa. Citada per 
primer cop a la península Ibèrica a final dels 
anys setanta a Andalusia, i a Catalunya, el 
1986 a les Terres de l’Ebre. Al delta del Llo-
bregat, no es va trobar durant l’estudi de Mike 
Lockwood de final dels anys noranta. Durant 
el 2014, en canvi, no va ser difícil d’observar 
durant gran part de la temporada i, proba-
blement, en els pròxims anys es farà més co-
muna, en ser una espècie oportunista que 
tolera una alta eutrofització de les aigües (fi-
gura 11).

Figura 11. Trithemis annulata. Fotografia: Adrià 
Miralles.

Selysiothemis nigra - Gallardet negre 
(Vander Linden, 1825)

Únic representant del gènere a Europa. Es 
tracta d’una espècie amb una distribució molt 
disjunta per la conca mediterrània i que tam-
bé es troba a diverses zones del centre d’Àsia. 
A Catalunya, la població més coneguda és la 
de Banyoles, tot i que en els últims anys s’han 
detectat individus en altres noves localitats. 
La seva presència al delta del Llobregat cor-
respon a comptats individus observats durant 
diversos anys: una femella l’estiu del 2012 al 
Remolar, un mascle a final d’agost del 2013 a 
Cal Tet i un mascle a principi de juliol durant 
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el mostreig de Novella i Miralles del 2014. 
Probablement, es tracta d’exemplars en dis-
persió, però seria interessant constatar l’esta-
bliment d’aquesta espècie al Delta, ja que 
seria beneficiós per a la seva conservació i 
afegiria valor a l’espai (figura 12).

Figura 12. Selysiothemis nigra. Fotografia: Rober-
to Novella.
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ADDENDA

Després de la redacció d’aquest capítol i du-
rant la seva revisió, s’han realitzat dues cita-
cions en aquest espai natural que cal des-
tacar.

A més de l’individu d’Aeshna isoceles que 
es va observar a començament de maig de 
2015 als calaixos de depuració de Cal Tet, el 
mateix autor va fotografiar-ne un altre exem-
plar als mateixos calaixos el 15 de juny de 
2016.

D’altra banda, a finals de maig de 2016, es 
va fotografiar una femella acabada d’emergir 
d’Aeshna affinis als camps pròxims de l’es-
tany de la Ricarda.

Els dos èsnids mencionats anteriorment 
són escassos a Catalunya i no es veien al Del-
ta des de finals dels anys noranta. Confirmar 
més citacions d’aquestes dues espècies du-
rant els pròxims anys i observar-ne més indi-
cis de reproducció seria una bona notícia.

També és important destacar que l’any 
2016 es va publicar el llibre Les libèl·lules de 
Catalunya (Martín et al., 2016), fruit de deu 
anys de treball del Grup d’Estudi dels Odo-
nats de Catalunya (Oxygastra-GEOC). 
Aquesta obra recull informació (biologia, 
ecologia, estatus de protecció, etc.) de les se-
tanta espècies d’odonats citades a Catalunya i, 
per primer cop, ofereix els seus noms comuns 
en català, que també s’inclouen en aquest 
capítol d’odonats del delta del Llobregat.

Volem agrair a Pau Esteban les dades de 
la citació d’Aeshna isoceles i a Jordi Ruestes 
les de la d’Aeshna affinis.
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ANNEX

Catàleg d’odonats del delta del Llobregat

Llista d’espècies citades al delta del Llobre-
gat, en la qual s’indica: el seu estat actual des 
de molt comuna fins a probablement extinta 
(s’anota l’any de l’última observació), si s’hi re-
produeix o no i el període de vol a Catalunya.

F. Lestidae
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 
1825)

Rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: maig-
novembre.

F. Coenagrionidae
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: març-octubre.

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Presència dubtosa – Reproducció: 
dubtosa – Període de vol a Catalunya: 
març- octubre.

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Molt rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 
1840)

Molt rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 
1825)

Probablement extinta (1917).
Erythromma viridulum (Charpentier, 
1840)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
setembre.

Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Probablement extinta (1918).

Ceriagrion tenellum (De Villers, 1789)
Probablement extinta (1917).

F. Platycnemididae
Platycnemis latipes Rambur, 1842

Rara – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

F. Aeshnidae
Aeshna mixta Latreille, 1805

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: maig-
novembre.

Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Sense citacions actuals (1996) – 
Reproducció: no confirmada – Període 
de vol a Catalunya: maig-setembre.

Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Molt rara – Reproducció: no 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: abril-agost.

Anax imperator Leach, 1815
Rara – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
novembre.

Anax parthenope (Selys, 1839)
Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Rara – Reproducció: probable – 

Període de vol a Catalunya: març-
novembre (sembla ser que n’apareix un 
primer grup a la primavera i un altre a 
la tardor).

Brachytron pratense (Müller, 1764)
Probablement extinta (1934).

F. Libellulidae
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: juny-agost.

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 
1837)

Rara – Reproducció: confirmada.
Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841)

Sense citacions actuals (1998).
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: març-desembre.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
desembre (alguns individus de l’espècie 
poden perdurar fins a l’any següent).

Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sense citacions actuals (1997).

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: abril-octubre.

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 
1807)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: maig-
octubre.

Selysiothemis nigra (Vander Linden, 
1825)

Molt rara – Reproducció: no 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: juny-agost.
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16.1. INTRODUCCIÓ

Les aigües continentals del delta del Llobre-
gat, que inclouen el tram final del riu, diverses 
llacunes, maresmes i canals de reg, constituei-
xen uns hàbitats molt favorables per al desen-
volupament de poblacions de peixos. No obs-
tant això, la comunitat de peixos i els hàbitats 
d’aquesta zona han estat històricament molt 
modificats per l’activitat humana; fenòmens 
com la regulació hídrica (reducció i modifica-
ció estacional dels cabals), l’alteració de la 
morfologia fluvial (canalitzacions, preses, 
desviament del riu), els abocaments urbans i 
industrials, l’agricultura, el turisme i la intro-
ducció d’espècies han alterat enormement 
l’ecosistema del delta del Llobregat i han ge-
nerat un important efecte negatiu sobre les 
comunitats biològiques que hi habiten.

Malgrat la importància del riu Llobregat 
en el desenvolupament econòmic de Catalu-
nya i la intensa activitat humana en el seu 
delta, el coneixement del poblament ictiolò-
gic del delta del Llobregat és sorprenentment 
limitat. Des de les primeres ressenyes sobre 
els peixos del riu Llobregat i el seu delta que 
trobem en publicacions de la primera meitat 
del segle xx (Maluquer, 1903; Gibert, 1912; 
Maluquer, 1916; Maluquer, 1918; Llatjós, 
1946), les dades publicades fins a l’actualitat 
són extraordinàriament escasses i es limiten 
a uns pocs mostrejos al tram final del riu 
(Sostoa, 1990; Sostoa et al., 2010) i a alguns 
seguiments biològics relacionats amb projec-
tes de construcció de noves infraestructures 
(URS Limnos, 2000; Universitat de Barcelo-
na, 2005). En comparació, molt més estudia-
da ha estat la ictiofauna dels altres deltes i 
estuaris de Catalunya, com el de l’Ebre (De-
mestre et al., 1977; Sostoa, 1983; Pou-Rovira 
et al., 2010), el del Ter (Pou-Rovira et al., 
2004 i 2007; Aparicio et al., 2013) i el del Flu-
vià-Muga (Sostoa et al., 1994; Moreno-Amich 
et al., 1996).

En aquest capítol es fa una revisió de la 
informació disponible més actual sobre les 
poblacions de peixos del delta del Llobregat, 
però s’ha de tenir en compte que la majoria 

de dades que aquí es tracten provenen de 
mostrejos duts a terme fa quasi deu anys. Tot 
i així, probablement la situació dels peixos 
no haurà canviat substancialment i, per tant, 
aquest treball representa una bona aproxi-
mació a l’estat actual de la ictiofauna del del-
ta del Llobregat.

16.2. EVOLUCIÓ DE LA COMUNITAT 
DE PEIXOS AL LLARG DEL TEMPS

La comunitat de peixos autòctona del tram 
baix del riu Llobregat i el seu delta estava for-
mada pel barb cua-roig (Barbus haasi), la ba-
gra (Squalius laietanus) i la bavosa de riu (Sa-
laria fluviatilis) com a espècies estrictament 
fluvials, i dues espècies migratòries, la saboga 
(Alosa fallax) i l’anguila (Anguilla anguilla) 
(Llatjós, 1946; Aparicio et al., 2000). A les lla-
cunes i les maresmes també eren presents el 
fartet (Aphanius iberus) i l’espinós (Gasteros-
teus aculeatus) (Maluquer, 1903, 1916 i 1918; 
Gibert, 1912; Llatjós, 1946). El fartet era his-
tòricament abundant a tot el delta del Llobre-
gat, segons la descripció de Maluquer (1918), 
que cita la seva presència als estanys litorals 
del Prat de Llobregat, a Castelldefels i als des-
apareguts aiguamolls de Can Tunis. Diverses 
espècies de procedència marina i freqüents 
en zones estuàriques també s’han de conside-
rar autòctones del delta del Llobregat, com 
les llisses (família Mugilidae), el joell (Atheri-
na boyeri), el gòbit de sorra (Pomatoschistus 
microps), el rèmol (Platichthys flesus) o el llo-
barro (Dicentrarchus labrax), entre d’altres 
(Muñoz et al., 2012).

Sobre la introducció d’espècies al·lòctones, 
hi ha citacions de principi del segle xx que as-
senyalaven la presència en el tram baix del 
Llobregat de la carpa (Cyprinus carpio) i el 
carpí (Carassius auratus) (Gibert, 1912). Als 
anys quaranta es té notícia de la presència del 
peix gat (Ictalurus melas), la tenca (Tinca tin-
ca), el peix sol (Lepomis gibbossus) i la gambú-
sia (Gambusia holbrooki) (Llatjós, 1946).

L’evolució de la comunitat de peixos del 
tram baix del Llobregat i el seu delta durant 
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la segona meitat del segle xx és un procés de 
forta regressió de les espècies autòctones i 
d’aparició de noves espècies introduïdes, 
coincidint amb la creixent degradació am-
biental de la zona. El fartet es considera que 
va desaparèixer del delta del Llobregat durant 
la dècada de 1960 (Sostoa, 1983; García-Ber-
thou i Moreno-Amich, 1991) i probablement 
la desaparició de l’espinós, la bavosa de riu i la 
saboga també es va produir en aquell període 
o fins i tot abans. Durant la dècada de 1980 
(Sostoa, 1990) es detecten noves espècies al-
lòctones: el gardí (Scardinius erytrophthal-
mus), la madrilleta vera (Rutilus rutilus) i el 
barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii). La ba-
gra i el barb cua-roig sembla que encara eren 
presents en aquest període en punts localit-
zats entre Martorell i el Prat de Llobregat, 
però l’elevat grau de contaminació del tram 
final del riu va portar finalment a la seva des-
aparició. A l’últim, cal assenyalar que recent-
ment s’han capturat al tram baix del riu Llo-
bregat alguns exemplars d’una altra espècie 
introduïda, el silur (Silurus glanis), de la qual 
ja es coneixia la presència des de fa anys tant 
a la conca alta del Llobregat (Benejam et al., 
2007) com en el seu tram mitjà, des d’on ha 
continuat la seva expansió fins a la zona del 
delta del Llobregat.

Va existir el samaruc al delta del 
Llobregat?

El samaruc (Valencia hispanica) és una 
espècie de la família Valenciidae endè-
mica de la península Ibèrica, que es con-
sidera que originàriament es distribuïa 
pel litoral valencià fins al delta de l’Ebre, 
essent aquesta localitat la més septen-
trional de la seva àrea de distribució 
(Doadrio et al., 2011). Tot i això, algunes 
referències bibliogràfiques antigues sug-
gereixen que potser també formava part 
de la ictiofauna autòctona del delta del 
Llobregat. En la descripció que fa Gibert 
(1912) de la presència del fartet al Delta, 

hi ha alguns elements confusos, ja que si 
bé el denomina com a Cyprinodon iberus 
(sinònim d’Aphanius iberus), descriu al-
guns detalls que es corresponen més 
amb el samaruc que amb el fartet, com la 
presència d’una aleta anal amb 11 o 12 
radis (el fartet té 8-9 radis a l’aleta anal; 
el samaruc, de 12 a 14 radis; Doadrio et 
al., 2011) i la seva «moltíssima ressem-
blança amb el Fundulus letourneuxi» (si-
nònim de Valencia letourneuxi, una es-
pècie similar a Valencia hispanica que 
viu a Grècia i Albània). No obstant això, 
aquesta descripció ve acompanyada de 
dues fotografies que corresponen clara-
ment a Aphanius iberus (García-Berthou 
i Moreno-Amich, 1991). Molt més explí-
cita és la citació de Llatjós (1946), certa-
ment en una publicació de pesca esporti-
va, però no exempta de rigor científic, 
que assenyala la presència de Valencia 
hispanica a les llacunes i les séquies del 
Prat de Llobregat. També San Miguel 
(1979), fent referència a Gibert (1912), 
cita Valencia hispanica al Prat de Llobre-
gat. Com a conclusió podem dir que les 
evidències no són prou sòlides per a afir-
mar amb seguretat que el samaruc era 
present al delta del Llobregat, però tam-
poc no es pot descartar la possibilitat; 
per tant, el dubte persisteix.

16.3. ESTAT ACTUAL  
DE LA COMUNITAT DE PEIXOS

Les dades disponibles més actuals sobre la 
composició d’espècies i la seva distribució al 
delta del Llobregat daten del període 2000-
2005 (URS Limnos, 2000; Universitat de Bar-
celona, 2005). En aquest període, han estat ci-
tades divuit espècies de peixos (taula 1), tretze 
de les quals són autòctones (72 %) i cinc intro-
duïdes (28 %). Les espècies presents correspo-
nen a tretze famílies, la que té major nombre 
de representants de les quals és la dels mugí-
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lids (quatre espècies) seguida de la dels ciprí-
nids (tres espècies). Les espècies autòctones 
més abundants són l’anguila i les llisses, i entre 
les introduïdes cal destacar la carpa i la gam-
búsia, totes molt resistents a l’eutrofització.

Segons aquestes dades, la comunitat ac-
tual de peixos del delta del Llobregat és més 
pobra que la de les altres zones estuàriques de 
Catalunya, com les del Ter, Fluvià-Muga i, 
especialment, el delta de l’Ebre, que estan mi-
llor conservades i tenen una major riquesa 
d’espècies autòctones. D’una banda, al delta 
del Llobregat falten espècies d’origen fluvial 
com la bavosa de riu, la bagra i el barb cua-
roig que, tot i que no hi devien ser gaire 
abundants abans de la seva degradació, pro-
bablement hi eren presents, si més no al tram 
final del riu. També han desaparegut espècies 

emblemàtiques com la saboga i l’espinós. La 
saboga és una espècie migratòria anàdroma 
que remunta els rius a la primavera per re-
produir-se. Els alevins es mantenen als rius 
fins a la tardor, quan migren al mar. Al Llo-
bregat, la saboga devia ser molt abundant, ja 
que fins a finals del segle xix hi havia una 
pesca comercial d’aquesta espècie (Fabró, 
1997). Actualment, a Catalunya només n’hi 
ha poblacions abundants al riu Ebre (López et 
al., 2007). La desaparició de la saboga al Llo-
bregat és antiga i possiblement deguda a la 
presència de barreres migratòries (preses i as-
suts) i a la forta contaminació del tram final 
del riu. L’espinós ha patit a Catalunya una 
gran regressió i s’estima que ha perdut apro-
ximadament un 90 % de l’àrea de distribució 
original (Giralt, 2010). Ara per ara, només 

Taula 1. Espècies capturades en els mostrejos efectuats al delta del Llobregat en el període 2000-2005 i les 
seves característiques ecològiques. Font: URS Limnos, 2000; Universitat de Barcelona, 2005.

Nom científic Nom comú Origen
Característiques ecològiques

Ús de l’estuari Alimentació
Anguilla anguilla Anguila Autòctona Catàdroma Omnívora
Atherina boyeri Joell Autòctona Estuàrica resident Invertívora
Belone belone Agulla Autòctona Marina estacional Piscívora
Aphanius iberus Fartet Autòctona Estuàrica resident Invertívora
Lepomis gibbosus Peix sol Introduïda Fluvial Invertívora
Cyprinus carpio Carpa Introduïda Fluvial Omnívora
Luciobarbus graellsii Barb de l’Ebre Introduïda Fluvial Invertívora
Alburnus alburnus Alburn Introduïda Fluvial Invertívora
Pomatoschistus microps Gòbit de sorra Autòctona Estuàrica resident Invertívora
Dicentrarchus labrax Llobarro Autòctona Marina estacional Piscívora
Chelon labrosus Llissa vera Autòctona Marina estacional Omnívora
Chelon saliens Llissa petita Autòctona Marina estacional Omnívora
Chelon ramada Llissa calua Autòctona Marina estacional Omnívora
Mugil cephalus Llissa llobarrera Autòctona Marina estacional Omnívora
Platichthys flesus Rèmol de riu Autòctona Marina estacional Invertívora
Gambusia holbrooki Gambúsia Introduïda Fluvial Invertívora
Dicentrarchus labrax Llobarro Autòctona Marina estacional Piscívora
Syngnathus abaster Agulleta de riu Autòctona Estuàrica resident Invertívora
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n’existeixen petites poblacions en àrees molt 
concretes de les conques de la Tordera, el 
Ter, el Daró i la Muga, i al delta de l’Ebre.

El resultat de la composició actual d’espè-
cies del delta del Llobregat es tradueix en una 
simplificació de la xarxa tròfica i, per tant, en 
un estat ecològic precari de la comunitat de 
peixos.

16.4. ASPECTES ECOLÒGICS  
DE LA ICTIOFAUNA

El delta del Llobregat, malgrat totes les grans 
modificacions que ha sofert, funciona encara 
en major o menor mesura com un sistema 
estuàric. Aquests ecosistemes són altament 
variables, ja que els fluxos fluctuants d’aigua 
marina i aigua dolça produeixen ràpides va-
riacions de les seves característiques fisico-
químiques, especialment de la salinitat. 
També són uns ambients molt rics en nu-
trients. Els compostos de nitrogen i fòsfor 
provinents de la descomposició de restes ve-
getals, la dissolució de roques o, actualment, 
els abocaments d’aigües urbanes i indus-
trials, són arrossegats des de tota la conca i es 
concentren a la desembocadura del riu. 
L’abundància de nutrients promou el creixe-
ment d’algues i invertebrats, els quals consti-
tueixen la base de l’alimentació dels peixos. 
Com a resultat, els estuaris constitueixen un 
hàbitat que, d’una banda, és fisiològicament 
molt exigent per als peixos, ja que han de su-
perar les fluctuacions fisicoquímiques, però, 
de l’altra, és molt ric en aliment i les espècies 
que hi viuen poden créixer ràpidament. La 
presència de diferents tipus d’espècies amb 
una tolerància variada a les condicions am-
bientals fa que la composició de la comunitat 
íctica dels estuaris i deltes es modifiqui esta-
cionalment, seguint els canvis en les condi-
cions ambientals. Quan el flux d’aigua dolça 
disminueix al Delta, generalment durant 
l’estiatge, els peixos marins poden colonitzar 
amb més facilitat les aigües continentals. Du-
rant les èpoques de més cabal al riu, les espè-
cies fluvials poden fer-se predominants.

Gambúsia

Font: Enric Aparicio.

La pressió principal sobre les poblacions 
de fartet prové de la competència biolò-
gica de la gambúsia, una espècie amb un 
potencial reproductor extraordinari. Els 
mascles són més petits que les femelles i 
tenen l’aleta anal transformada en un òr-
gan copulador. La reproducció és ovovi-
vípara, és a dir, la fecundació és interna i 
els embrions es desenvolupen a l’interior 
del ventre de la femella i neixen després 
de dues o tres setmanes. L’estació repro-
ductora s’estén des de la primavera fins a 
finals d’estiu. Els mascles estan contí-
nuament en disposició de copular amb 
les femelles, les quals poden produir de 
trenta a cinquanta alevins al mes durant 
el període reproductor. Els joves creixen 
ràpidament i assoleixen la maduresa se-
xual abans de complir un any.

Anguila

Font: Enric Aparicio.

Des del mar dels Sargassos (Atlàntic 
nord-occidental) on neixen, les larves
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d’anguila són transportades pels corrents 
oceànics fins a les costes europees, on 
entren a les aigües continentals. Algunes 
anguiles romanen a les zones deltaiques i 
estuàriques i es desenvolupen com a 
mascles. Altres anguiles migren grans 
distàncies riu amunt (quan les preses ho 
permeten) i generalment es desenvolu-
pen com a femelles. Els exemplars se-
xualment madurs, que presenten una 
coloració platejada característica, aban-
donen les aigües continentals i inicien 
una migració de tornada al mar dels Sar-
gassos per reproduir-se, en un viatge de 
més de 6.000 km de distància a través de 
l’oceà Atlàntic.

Fartet

Font: Adolf de Sostoa.

El fartet és un peix de la família dels ci-
prinodòntids. El dimorfisme sexual és 
accentuat: els mascles, de mida més peti-
ta, presenten unes franges transversals 
de color fosc al llarg de tot el cos i a l’ale-
ta caudal, mentre que en les femelles són 
substituïdes per taques puntuals de dis-
tribució irregular. Es reprodueixen des 
del maig fins al setembre. Poden arribar 
a viure fins a tres anys i maduren sexual-
ment dins del primer any. El fartet té una 
dieta omnívora i es nodreix principal-
ment de microcrustacis (copèpodes i

amfípodes, entre d’altres) i larves d’in-
sectes (sobretot quironòmids), i també 
d’algues i detritus. Els fartets poden viu-
re tant en aigües completament dolces 
com en aigües que tripliquen la salinitat 
marina (per exemple, el fartet és l’únic 
peix capaç de viure en els cristal·litzadors 
o evaporadors de les salines del delta de 
l’Ebre o del mar Menor de Múrcia). 
També tenen una gran resistència a les 
temperatures elevades i poden suportar 
baixes concentracions d’oxigen.

Des del punt de vista de les característi-
ques ecològiques i de l’ús de l’hàbitat de les 
espècies, la ictiofauna del delta del Llobregat 
està composta per quatre grups:

16.4.1. Espècies fluvials o 
limnètiques

Viuen en aigües dolces, però algunes tenen 
una certa tolerància a la salinitat i poden en-
dinsar-se en major o menor grau a les aigües 
salabroses. En general no poden sobreviure 
a salinitats superiors a 5-10 mg/L (la salini-
tat de l’aigua de mar és de 36 mg/L). Això 
significa que les espècies fluvials es troben 
principalment al riu i en aquelles llacunes 
amb un major subministrament d’aigua dol-
ça. Aquest grup està format actualment no-
més per espècies al·lòctones.

El peix sol, originari d’Amèrica del Nord, 
és una espècie molt voraç i agressiva. S’ali-
menta d’insectes aquàtics, crustacis i peixos 
petits. La reproducció té lloc durant els me-
sos de maig i juny, i fa la posta en petits sots 
excavats a zones de fons de sorra o grava. Su-
porta bé la manca d’oxigen i les altes tempe-
ratures. La carpa, provinent del continent 
asiàtic, fa segles que està introduïda a la pe-
nínsula Ibèrica. És una espècie omnívora que 
s’alimenta d’invertebrats i restes vegetals. La 
carpa remou el fons a la recerca d’aliment i 
contribueix a l’augment dels nivells de terbo-
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lesa i eutròfia. És molt resistent a la contami-
nació i a la degradació de l’hàbitat.

El barb de l’Ebre és un ciprínid endèmic 
de la conca de l’Ebre, però introduït a diver-
ses conques de Catalunya fora de la seva àrea 
de distribució natural. S’alimenta d’algues, 
d’insectes aquàtics i de crustacis. Aquesta es-
pècie realitza migracions riu amunt a la pri-
mavera a la recerca de zones amb sorra i grava 
per a la reproducció. Per tant, possiblement 
no es pot reproduir al Delta i la seva presèn-
cia és deguda a l’arrossegament o la migració 
d’individus des de trams alts del riu. L’alburn 
és una espècie exòtica molt prolífica que s’ha 
estès ràpidament per tot el territori català. 
S’alimenta sobretot de petits invertebrats que 
troba a la columna d’aigua. També és força 
resistent a la contaminació.

La gambúsia és originària d’Amèrica del 
Nord i va ser introduïda a la península Ibèri-
ca a principi del segle xx per lluitar contra la 
malària, ja que s’alimenta principalment de 
larves de mosquit. És una espècie agressiva 
que viu i es desenvolupa sota una llarga va-
rietat de condicions, des de rius fins a mares-
mes, llacunes litorals i embassaments. La 
gambúsia constitueix una de les principals 
amenaces per a la conservació del fartet, amb 
el qual comparteix les mateixes preferències 
d’hàbitat. El silur, de presència recent en 
aquesta zona, és una espècie en expansió grà-
cies al seu interès en la pesca esportiva. S’ali-
menta principalment de peixos i pot causar 
alteracions importants en els ecosistemes on 
és present com a conseqüència de la seva 
gran voracitat.

16.4.2. Espècies diadromes

Són aquelles espècies que migren a través 
dels estuaris, amb finalitats tròfiques o re-
productores. Hi ha dos tipus d’espècies mi-
gratòries: anàdromes, que migren des del 
mar per reproduir-se en aigua dolça, i catà-
dromes, que migren des de les aigües dolces 
per reproduir-se al mar. Els juvenils de les 
espècies catàdromes penetren en aigües con-

tinentals durant la fase de creixement fins 
que es fan adults, però tornen a reproduir-se 
al mar. A aquest últim grup pertany l’angui-
la, l’única espècie migratòria encara present 
al Delta. Tant a Europa com a Catalunya era 
abundant a la majoria de les conques fluvials, 
però actualment ha desaparegut de les parts 
mitjanes i altes dels rius a causa de la presèn-
cia de barreres (preses i assuts). Aquesta es-
pècie es troba actualment en perill crític 
d’extinció, ja que les seves poblacions a Eu-
ropa han minvat un 95 % en els últims trenta 
anys (Jacoby i Gollock, 2014), la qual cosa ha 
conduït a engegar un conjunt de regulacions 
a escala europea per a la seva protecció. Té 
un cicle de vida complex; les larves (anome-
nades leptocèfals) són transportades pels 
corrents des de l’àrea de reproducció al mar 
dels Sargassos (oceà Atlàntic) fins a les costes 
d’Europa, on es transformen en angules (for-
ma juvenil de l’anguila) i entren a les aigües 
continentals. L’entrada d’angules als rius de 
Catalunya es produeix de novembre a des-
embre. En les aigües dolces bàsicament es 
nodreixen d’insectes aquàtics, peixos, mol-
luscs i crustacis.

16.4.3. Espècies estuàriques 
residents

Són peixos de procedència marina que po-
den passar tota la seva vida als estuaris o ai-
gües deltaiques i que tenen la capacitat de 
completar el seu cicle vital en aquest am-
bient, com són el joell, el gòbit de sorra i 
l’agulleta de riu. També hem inclòs en aquest 
grup el fartet, una espècie eurihalina plena-
ment adaptada als sistemes deltaics i estuà-
rics, però, a diferència de les anteriors, exclu-
sivament present en aigües continentals, fet 
pel qual també es podria incloure en el grup 
d’espècies limnètiques.

El joell és un peix que pot viure tant a la 
zona marina litoral com a les llacunes sala-
broses, i també pot penetrar en aigües com-
pletament dolces. Té un comportament pelà-
gic i es desplaça en bancs. El gòbit de sorra és 
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un peix bentònic bastant freqüent en els es-
tuaris i els aiguamolls. Els adults es repro-
dueixen en aigües marines just després de 
l’hivern, i els juvenils entren a les aigües con-
tinentals per alimentar-se i créixer durant 
l’estiu. L’agulleta de riu és una espècie eu-
rihalina que habita entre la vegetació en fons 
de sorra i llim. La reproducció és ovovivípa-
ra. La femella diposita els ous (entre deu i 
seixanta) en una bossa formada per plecs cu-
tanis sota la cua del mascle, on s’incuben fins 
a la desclosa.

El fartet és endèmic de la península Ibèri-
ca i es distribueix, a més del delta del Llobre-
gat, per diverses àrees del litoral mediterrani, 
com els aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà 
i els estanys del litoral de Tarragona i delta de 
l’Ebre, on es troben les poblacions més abun-
dants de Catalunya. La principal causa de re-
gressió del fartet és, a més de la degradació 
de l’hàbitat, la competència amb la gambúsia 
(Rincón et al., 2002; Carmona-Catot et al., 
2013). El fartet va desaparèixer del delta del 
Llobregat a la dècada de 1960 (Sostoa, 1983), 
però l’any 1994 es va iniciar un programa de 
reintroducció de l’espècie a la reserva del Re-
molar-Filipines, dins del projecte LIFE Natu-
ra «Conservació d’espècies prioritàries en ai-
guamolls mediterranis». Posteriorment s’han 
dut a terme altres iniciatives de cria en capti-
vitat i repoblacions. Actualment, l’espècie es 
troba restringida a punts concrets de la reser-
va de Remolar-Filipines, en forta competèn-
cia amb la gambúsia.

16.4.4. Espècies marines

Espècies d’origen marí amb tolerància per a 
salinitats reduïdes. Segons l’època de l’any, 
els adults o els juvenils poden entrar en ai-
gües dolces per a prendre avantatge de 
l’abundància d’aliment, però sempre es re-
produeixen al mar.

Les llisses (família Mugilidae) són un 
grup de peixos molt ampli i distribuït per 
tot el món, especialment en aigües tempera-
des i tropicals. A les aigües del delta del Llo-

bregat hi habiten quatre espècies (llissa llo-
barrera, llissa calua, llissa petita i llissa vera) 
i són uns dels peixos més abundants tant al 
tram final del riu com a les llacunes. Les 
dues espècies més freqüents al delta del Llo-
bregat són la llissa calua i la llissa llobarrera. 
La calua, alguns autors la consideren una 
veritable espècie catàdroma, amb una fase 
fluvial ben definida i amb una gran capaci-
tat d’osmoregulació que li permet roman-
dre molt de temps en aigua dolça (Béguer et 
al., 2007).

El rèmol de riu és un peix pla de cos oval i 
comprimit que habita els fons de sorra i fang 
de les aigües pròximes a la costa, i també les 
parts baixes dels rius. Durant l’hivern migra 
a zones costaneres més profundes, on es re-
produeix a la primavera. Els juvenils migren 
cap a zones pròximes a les costes i entren als 
estuaris i a les llacunes litorals. És encara fre-
qüent a Catalunya i probablement la deno-
minació de l’estany del Remolar prové de 
l’abundància d’aquesta espècie, si més no 
antigament, a la zona del Delta. El llobarro és 
una espècie apreciada per a la pesca i d’un 
gran valor comercial. És un peix eurihalí, que 
es pot trobar tant a la zona litoral com a les 
llacunes salabroses de la costa i parts baixes 
dels rius, on entra per alimentar-se de petits 
peixos. L’agulla és un peix pelàgic amb unes 
mandíbules fines i allargades que utilitza per 
a capturar petits peixos que constitueixen la 
seva dieta. Durant l’època de reproducció 
s’apropen a la costa i sovint entren als estua-
ris i a les llacunes litorals.

16.5. PROBLEMÀTICA DE LA 
CONSERVACIÓ DE LA ICTIOFAUNA 
AL DELTA DEL LLOBREGAT

Les múltiples pressions que reben els ecosis-
temes del delta del Llobregat, com són la 
contaminació química i orgànica procedent 
d’abocaments urbans i industrials, l’alteració 
i la destrucció d’hàbitats per la construcció 
d’infraestructures i la proliferació d’espècies 
introduïdes, dificulten enormement la recu-
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peració de la ictiofauna autòctona. Deixant 
de banda la destrucció d’hàbitats causada per 
la presència de grans infraestructures (cana-
lització i desviament del riu, port de Barcelo-
na, aeroport del Prat, xarxes de comunica-
cions, zones urbanes, etc.), els efectes de les 
quals són pràcticament irreversibles, una de 
les pressions que probablement està limitant 
amb un major grau el desenvolupament de la 
ictiofauna actualment és la deficient qualitat 
de les aigües. La contaminació provoca pro-
cessos d’eutrofització i enterboliment de l’ai-
gua que condueixen a la desaparició de la 
vegetació submergida i a l’empobriment de 
la comunitat d’invertebrats bentònics. En 
aquestes condicions, les espècies més resis-
tents i d’alimentació omnívora o detritívora 
com la carpa o les llisses resulten afavorides. 
A més, aquestes espècies, en remoure el fons 
a la recerca d’aliment, posen en suspensió 
més nutrients i sediments que contribueixen 
a mantenir l’estat de terbolesa de l’aigua. En 
un altre riu amb greus problemes ambientals 
de tota mena com el Besòs, únicament la mi-
llora de la qualitat de l’aigua ha portat en 
pocs anys a la recuperació de la major part de 
les seves espècies autòctones (Vinyoles et al., 
2007). Per tant, aquest punt seria el primer 
pas cap a la millora de l’estat de la comunitat 
de peixos.

Un altre aspecte que afavoriria les pers-
pectives de conservació de la ictiofauna és el 
control de les espècies introduïdes. Una pos-
sibilitat seria la reducció de les poblacions 
d’espècies introduïdes mitjançant la pesca se-
lectiva, tot i que es tracta d’una alternativa 
molt costosa en termes pràctics. A més, com 
que les diferents zones humides no estan aï-
llades, es pot produir una constant immigra-
ció de nous individus des d’altres zones i, per 
tant, caldria mantenir indefinidament les tas-
ques de control per tal d’aconseguir resultats.

En el cas de la recuperació d’una de les es-
pècies més emblemàtiques del Delta com és 
el fartet, cal dir que, tot i haver estat el focus 
de diversos projectes de recuperació i conser-
vació, la població encara no està prou conso-
lidada i necessita ser reforçada amb repobla-

cions periòdiques. La competència amb la 
gambúsia sembla el principal factor advers. 
Seria important crear nous nuclis poblacio-
nals, en espais existents o de nova creació, i 
preferentment de característiques salines o 
hipersalines, on el fartet pogués desenvolu-
par-se sense la presència de la gambúsia.

Finalment, un aspecte que també dificul-
ta una gestió eficient per a la conservació de 
la ictiofauna és la manca de coneixement 
dels cicles biològics i la dinàmica poblacio-
nal de les espècies presents al delta del Llo-
bregat. Les accions de conservació no poden 
ser del tot eficaces sense una sòlida base de 
coneixement de la seva biologia i ecologia, 
que permeti determinar en detall els proces-
sos que les amenacen i quines són les priori-
tats que s’han de dur a terme per a una con-
servació efectiva.

BIBLIOGRAFIA

Aparicio, E.; Carmona-Catot, G.; Alca-
raz, C. (2013). «Les poblacions de peixos 
en els estuaris del Ter i del Daró». A: Col-
lecció Recerca i Territori. Vol. 5. Torroella 
de Montgrí: Museu de la Mediterrània i 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter, p. 143-232.

Aparicio, E.; Vargas, M. J.; Olmo, J. M.; 
Sostoa, A. de (2000). «Decline of native 
freshwater fishes in a Mediterranean wa-
tershed on the Iberian Peninsula: A 
quantitative assessment». Environmental 
Biology of Fishes, vol. 59, p. 11-19.

Béguer, M.; Beaulaton, L.; Rochard, E. 
(2007). «Distribution and richness of 
di ad romous fish assemblages in Western 
Europe: large-scale explanatory factors». 
Ecology of Freshwater Fish, vol. 16, p. 221-
237.

Benejam, L.; Carol, J.; Benito, J.; Gar-
cía-Berthou, E. (2007). «On the spread 
of the European catfish (Silurus glanis) in 
the Iberian Peninsula: first record in the 
Llobregat river basin». Limnetica, vol. 26, 
p. 169-171.

delta-llobregat.indb   549 12/12/2018   16:52:06



550 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Carmona-Catot, G.; Magellan, K.; Gar-
cía-Berthou, E. (2013). «Temperature- 
specific competition between invasive 
mosquitofish and an endangered cypri-
nodontid fish». PLOS ONE, vol. 8, 
e54734.

Demestre, M.; Roig, A.; Sostoa, A. de; 
Sostoa, F. de (1977). «Contribució a l’es-
tudi de la ictiofauna continental del delta 
de l’Ebre». A: Els sistemes naturals del 
delta de l’Ebre. Barcelona: Institució Ca-
talana d’Història Natural. (Treballs de la 
Institució Catalana d’Història Natural; 
8), p. 145-226.

Doadrio, I.; Perea, S.; Garzón-Heydt, P.; 
González, J. L. (2011). Ictiofauna con-
tinental española: Bases para su segui-
miento. Madrid: MARM. Dirección Ge-
neral de Medio Natural y Política Forestal. 
616 p.

Fabró, I. (1997). «L’agricultura, agent de 
transformació del delta del Llobregat». A: 
II Curs d’Història del Prat. Amics del Prat 
[en línia]. <http://www.xtec.cat/crp- 
elprat/mediloc/actes/text/curs02/0204 
IrmaFabro.pdf>.

Garcia-Berthou, E.; Moreno-Amich, R. 
(1991). «New records of Aphanius iberus 
(Pisces: Cyprinodontidae) and review of 
the geographical distribution of cyprino-
dontiform fishes in Catalonia (NE-
Spain)». Scientia Gerundensis, vol. 17, 
p. 69-76.

Gibert, A. M. (1912). «Fauna ictiológica de 
Catalunya. Catálech rahonat dels peixos 
observats en el litoral y en les aygues dol-
çes catalanes». Butlletí de la Institució Ca-
talana d’Història Natural, vol. 12, núm. 
4, p. 56-60.

Giralt, J. (ed.) (2010). Història natural dels 
Països Catalans. Suplement fauna i flora. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 454 p.

Jacoby, D.; Gollock, M. (2014). «Anguilla 
anguilla». A: The IUCN Red List of Threat-
ened Species [en línia]. Versió 2014.3. 
<www.iucnredlist.org>

Llatjós, J. (1946). Los ríos y la pesca fluvial 
en la provincia de Barcelona (Datos y ru-

tas de pesca). Madrid. 32 p. (Publicaciones 
de la Federación Española de Pesca; 4)

López, M. A.; Gázquez, N.; Olmo-Vidal, J, 
M.; Aprahamian, M. W.; Gisbert, E. 
(2007). «The presence of anadromous 
twaite shad (Alosa fallax) in the Ebro Riv-
er (western Mediterranean, Spain): an in-
dicator of the population’s recovery?». 
Journal of Applied Ichthyology, vol. 23, 
p. 163-166.

Maluquer, J. (1903). «Nota sobre la troballa 
del Gasterosteus pungitius L., en el Baix 
Vallès». Butlletí de la Institució Catalana 
d’Història Natural, núm. 3, p. 101-102.

— (1916). «Excursió al Prat de Llobregat». 
Butlletí de la Institució Catalana d’Histò-
ria Natural, núm. 16, p. 54.

Maluquer, S. (1918). L’aquari d’aigua dol-
ça. Barcelona. 164 p.

Moreno-Amich, R.; Pou-Rovira, Q.; 
Suñer, L. (1996). Atles de peixos dels  
aiguamolls de l’Empordà. Girona: Uni-
versitat de Girona. Institut d’Ecologia 
Aquàtica: Departament de Ciències Am-
bientals.

Muñoz, I.; García-Berthou, E.; Sabater, 
S. (2012). «The effect of multiple stressors 
on biological communities in the Llobre-
gat». A: Sabater, S.; Ginebreda, A.; 
Barceló, D. (ed.). The Llobregat: The 
story of a polluted mediterranean river. 
Berlín; Heidelberg: Springer. (The Hand-
book of Environmental Chemistry; 21), 
p. 93-116.

Pou-Rovira, Q.; Alcaraz, C.; Feo, C.; Za-
mora, L.; Vila-Gispert, A.; Carol, Q.; 
García-Berthou, E.; Moreno-Amich, 
R. (2004). «Els peixos del Baix Ter». Pa-
pers del Montgrí, núm. 23, p. 71-85.

Pou-Rovira, Q.; Clavero, M.; Zamora, L. 
(2007). «Estat de conservació de l’espinós 
(Gasterosteus aculeatus) i de la bavosa de 
riu (Salaria fluviatilis) a la plana del Baix 
Ter». Papers del Montgrí, núm. 28, p. 55-
91.

Pou-Rovira, Q.; Ferrer, D.; Clavero, M.; 
López, V.; Gaia, N.(2010). «L’atles de pei-
xos del Delta: resum del tercer any  

delta-llobregat.indb   550 12/12/2018   16:52:06



LA COMUNITAT DE PEIXOS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 551

de treballs». Soldó: Informatiu del Parc Na-
tural del Delta de l’Ebre, núm. 34, p. 25-27.

Rincón, P. A.; Correas, A. M.; Morcillo, 
F.; Risueno, P.; Lobón-Cerviá, J.  
(2002). «Interaction between the introduc-
ed eastern mosquitofish and two autoch-
thonous Spanish toothcarps». Journal of 
Fish Biology, núm. 61, p. 1560-1585.

San Miguel, A. (1979). Contribución al co-
nocimiento de ‘Valencia hispanica’ (Cuv. i 
Val., 1846). Tesi doctoral. Barcelona: 
Universitat de Barcelona.

Sostoa, A. de (1983). Las comunidades de 
peces del delta del Ebro. Tesi doctoral. Bar-
celona: Universitat de Barcelona. 622 p.

Sostoa, A. de (ed.) (1990). Història natural 
dels Països Catalans. Vol. 11: Peixos. Bar-
celona: Enciclopèdia Catalana. 487 p.

Sostoa, A. de; Caiola, N.; Casals, F.; Gar-
cía-Berthou, E.; Alcaraz, C.; Bene-
jam, L.; Maceda, A.; Solà, C.; Munné, 
A. (2010). Ajust de l’Índex d’Integritat 
Biòtica (IBICAT) basat en l’ús dels peixos 
com a indicadors de la qualitat ambiental 
als rius de Catalunya. Barcelona: Genera-
litat de Catalunya. Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 187 p.

Sostoa, A. de; Fernández, J. V.; Sostoa, F. J. 
de; Casaponsa, J. (1994). «Ictiofauna dels 
aiguamolls de l’Empordà». A: Gosálbez, 
J.; Serra, J.; Velasco, E. (ed.). Els siste-
mes naturals dels aiguamolls de l’Empor-
dà. Barcelona: Institució Catalana d’His-
tòria Natural. (Treballs de la Institució 
Catalana d’Història Natural; 13), p. 307-
327.

Universitat de Barcelona (2005). Segui-
ment de paràmetres biològics i detecció de 
bioindicadors de l’estat del sistema al llarg 
del període de creació de noves infraes-
tructures al delta del Llobregat. [Informe 
inèdit]

URS Limnos (2000). Estudio de impacto am-
biental sobre los organismos acuáticos de las 
obras de ampliación del aeropuerto de Bar-
celona. Documento I: Informe final. AENA. 
Aeropuerto de Barcelona. Oficina Ejecu-
tiva de Planificación y Desarrollo. 43 p.

Vinyoles, D.; Sostoa, A. de; García, E.; 
Maceda, A. (2007). Avaluació de les po-
blacions de peixos al Parc Fluvial del Besòs. 
Informe final. Barcelona: Diputació de 
Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. 43 p.

ANNEX

Llista dels peixos del delta del Llobregat

F. Anguillidae
Anguilla anguilla

Anguila. Autòctona. Present (2000-
2005).

F. Atherinidae
Atherina boyeri

Joell. Autòctona. Present (2000-2005).

F. Belonidae
Belone belone

Agulla. Autòctona. Present (2000-2005).

F. Blenniidae
Salaria fluviatilis

Bavosa de riu. Autòctona. Extinta 
(1960?).

F. Centrarchidae
Lepomis gibbosus

Peix sol. Introduïda. Present (2000-
2005).

F. Clupeidae
Alosa fallax

Saboga. Autòctona. Extinta (1960?).

F. Cyprinidae
Alburnus alburnus

Alburn. Introduïda. Present (2000-
2005).

Barbus haasi
Barb cua-roig. Autòctona. Extinta 
(1980?).

Carassius auratus
Carpí. Introduïda. Citada dècada  
1910.
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Cyprinus carpio
Carpa. Introduïda. Present (2000-
2005).

Luciobarbus graellsii
Barb de l’Ebre. Introduïda. Present 
(2000-2005).

Rutilus rutilus
Madrilleta. Introduïda. Citada dècada 
1980.

Scardinius erytrophthalmus
Gardí. Introduïda. Citada dècada 
1980.

Squalius laietanus
Bagra. Autòctona. Extinta (1980?).

Tinca tinca
Tenca. Introduïda. Citada dècada 
1940.

F. Cyprinodontidae
Aphanius iberus

Fartet. Autòctona. Extinta (1960?); 
reintroduïda (1994); present (2000-
2005).

F. Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus

Espinós, punxoset. Autòctona. Extinta 
(1960?).

F. Gobiidae
Pomatoschistus microps

Gòbit de sorra. Autòctona. Present 
(2000-2005).

F. Ictaluridae
Ameiurus melas

Peix gat. Introduïda. Citada dècada 
1940.

F. Moronidae
Dicentrarchus labrax

Llobarro. Autòctona. Present (2000-
2005).

F. Mugilidae
Chelon labrosus

Llissa vera. Autòctona. Present (2000-
2005).

Chelon ramada
Llissa calua. Autòctona. Present (2000-
2005).

Chelon saliens
Llissa petita. Autòctona. Present (2000-
2005).

Mugil cephalus
Llissa llobarrera. Autòctona. Present 
(2000-2005).

F. Pleuronectidae
Platichthys flesus

Rèmol de riu. Autòctona. Present 
(2000-2005).

F. Poecilidae
Gambusia holbrooki

Gambúsia. Introduïda. Present (2000-
2005).

F. Serranidae
Dicentrarchus labrax

Llobarro. Autòctona. Present (2000-
2005).

F. Siluridae
Silurus glanis

Silur. Introduïda. Citada al tram baix 
del riu Llobregat (2013).

F. Syngnathidae
Syngnathus abaster

Agulleta de riu. Autòctona. Present 
(2000-2005).

F. Valenciidae
Valencia hispanica

Samaruc. Autòctona. Cita dubtosa. 
Extinta (1960?).
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17.1. INTRODUCCIÓ

El declivi mundial dels amfibis, tant en l’àm-
bit poblacional com específic, és un fet reco-
negut de fa temps (Blaustein i Wake, 1990; 
Houlahan et al., 2000; Stuart et al., 2004; 
Beebee i Griffiths, 2005). Ara per ara és el 
grup de vertebrats més amenaçat del planeta, 
ja que un 31,9 % de les espècies avaluades 
(IUCN, 2017) es troba catalogada com en pe-
rill o vulnerable i, actualment, el 41 % de to-
tes les espècies d’amfibis es considera que es 
troben sota amenaça (IUCN, 2017). Pel que 
fa als rèptils, la manca d’estudis ha provocat 
que el declivi no fos tan patent, tot i ser un 
fet (Gibbons et al., 2000). Actualment, dins 
les espècies dels vertebrats terrestres, els rèp-
tils, juntament amb els peixos, són un dels 
tàxons menys coneguts dels vertebrats, i no-
més n’ha estat avaluat l’estat de conservació 
d’un 15,86 % de les espècies (Vié et al., 2009).
Segons la IUCN el 19,35 % de les espècies de 
rèptils es troben sota alguna amenaça (IUCN, 
2017). La dificultat en la determinació de la 
situació dels rèptils deriva de la complexitat 
en l’estudi o el seguiment de les seves pobla-
cions. Manca informació quantitativa de la 
seva disminució global i/o regional, possible-
ment a causa del temps i l’esforç de prospec-
ció necessaris per a reunir dades suficients en 
aquestes escales espacials i temporals grans.

Les diferències entre amfibis i rèptils no 
es limiten a la morfologia i la biologia repro-
ductiva, sinó que també inclouen aspectes 
ecològics i comportamentals. La major part 
dels amfibis rarament es desplacen més 
d’uns pocs centenars de metres al llarg de la 
seva vida (Semlitsch i Ryan, 1998), mentre 
que una gran part de les espècies de rèptils 
poden desplaçar-se alguns quilòmetres i te-
nen dominis vitals que van des de desenes de 
metres fins a centenars de quilòmetres qua-
drats (Brown, 1993). Malgrat això, ambdós 
grups ocupen hàbitats similars i són vulnera-
bles davant dels mateixos factors de canvi. 
Tot i que els rèptils pertanyen fonamental-
ment al medi terrestre, les causes principals 
de declivi i disminució del nombre d’efectius 

poden assimilar-se a les dels amfibis. Entre 
aquestes causes podem citar la pèrdua, l’alte-
ració i la fragmentació dels hàbitats, la de-
gradació i contaminació dels ambients aquà-
tics reproductors i de les zones humides en 
general (Sadinski i Dunson, 1992; Skelly, 
1996; Ortiz-Santaliestra et al., 2004; Márquez 
i Lizana, 2002; Sparling et al., 2000) i la in-
troducció d’espècies (Lizana et al., 2002). En 
el primer dels casos, ens trobem amb el con-
següent aïllament de les poblacions (Sinsch, 
1992; Baker i Halliday, 1999), mentre que el 
segon impedeix la reproducció dels amfibis i 
n’implica la desaparició. El tercer afegeix fac-
tors de distorsió als sistemes de difícil pre-
dicció.

Aquests factors es troben molt presents a 
la regió mediterrània, extensament humanit-
zada, com queda palès als informes de la 
IUCN (Stuart et al., 2004; Temple i Cox, 
2009; Cox i Temple, 2009), en què es deter-
mina que els factors més importants a l’hora 
d’explicar aquest declivi a tot Europa són la 
pèrdua i la degradació de l’hàbitat. Aquests 
informes consideren que el 88 % de les po-
blacions en declivi ho estan a causa de la pèr-
dua i la fragmentació del seu hàbitat original. 
A més, la vida bifàsica dels amfibis, amb una 
fase adulta terrestre i una de larvària aquàti-
ca, els fa especialment vulnerables a pertor-
bacions en qualsevol d’aquests medis. D’altra 
banda, en el cas dels rèptils, la modificació de 
la xarxa tròfica deguda a alteracions en l’hà-
bitat per diversos motius (p. ex. l’ús de pro-
ductes fitosanitaris) també pot ser una causa 
de declivi a tenir molt en compte, especial-
ment en els sistemes agrícoles.

En relació amb l’hàbitat que ens ocupa, 
les zones humides tenen un gran valor me-
diambiental i sociològic, ja que intervenen 
d’una manera activa en el manteniment de 
l’equilibri natural i són part molt important 
en el desenvolupament econòmic i cultural 
de les zones humanitzades (Confer i Niering, 
1992; Tiner, 1984). El delta del Llobregat no 
n’és una excepció, ans al contrari. La seva lo-
calització en la conurbació de Barcelona ha 
comportat una gran alteració i degradació de 
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la plana deltaica com a conseqüència de la 
pressió urbanística, industrial i de serveis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona que s’ha 
traduït en un canvi dràstic en el mapa d’usos 
del sòl (Montori et al., 2009).

En l’àmbit europeu, amb l’objectiu de fer 
front a aquesta degradació, s’han incrementat 
els esforços per a conservar les zones humi-
des (Conveni de Ramsar, Directiva Hàbitats, 
entre d’altres). No obstant això, la recupera-
ció s’ha produït especialment en zones hu-
mides i ambients aquàtics de gran dimensió, 
i els hàbitats aquàtics de mida petita o tem-
porals han quedat relegats de la major part 
de plans de recuperació o conservació, mal-
grat estar reconeguts per la Directiva Hàbi-
tats com a hàbitats d’interès especial. D’altra 
banda, al delta del Llobregat han preponde-
rat, en molts casos, els criteris econòmics i 
estratègics de desenvolupament per sobre 
dels dirigits al manteniment i la recuperació 
de la biodiversitat. Així, el 27 d’abril de 2011, 
la comissió d’agricultura del Parlament de 
Catalunya va decidir no demanar la inclusió 
del delta del Llobregat en el conveni interna-
cional de protecció de les zones humides 
(Ramsar).

17.2. ESTAT DEL CONEIXEMENT  
I INFORMACIÓ DISPONIBLE

Des del punt de vista herpetològic, el delta 
del Llobregat ha estat una de les zones més 
desconegudes, tot i la seva proximitat a la 
ciutat de Barcelona. El primer herpetòleg 
que aportà dades de la zona va ser Joaquim 
Maluquer i Nicolau, que va publicar, des de 
1915 fins a 1926, un total de trenta-tres tex-
tos, entre notes, treballs, catàlegs i monogra-
fies, dels quals es poden extreure les prime-
res observacions herpetològiques del delta 
del Llobregat. La major part de notes i tre-
balls referits als Països Catalans apareixen al 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural, en aquells moments un dels vehicles 
de difusió científica més importants de l’Es-
tat espanyol. També cal fer referència al fet 

que Joaquim Maluquer va realitzar la prime-
ra col·lecció herpetològica del país, la qual, de 
manera conjunta amb les donacions a l’antic 
vivari de la Junta de Ciències Naturals de 
Barcelona, constitueix un valuós material 
d’estudi que es conserva en part al Museu de 
Zoologia de Barcelona i en part al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

No és fins a l’any 1925 que Robert Mer-
tens publica una gran síntesi de l’herpetofau-
na del nord-est ibèric. Aquesta monografia, 
titulada Amphibien und Reptilien aus dem 
Nördlichen und Östlichen Spanien, gesam-
melt von Dr. F. Hass, presenta la primera dis-
cussió biogeogràfica sobre l’herpetofauna de 
Catalunya i inclou algunes dades del Delta. 
Des d’aquest moment i fins a la segona mei-
tat del segle xx hi ha un gran buit en els estu-
dis herpetològics i no és fins a l’any 1984 que 
Maria Victòria Vives-Balmanya (Vives-Bal-
manya, 1984) presenta el primer atles herpe-
tològic de Catalunya, que aporta nombroses 
dades sobre l’herpetofauna deltaica.

Uns anys més tard, el 1995, es publica 
l’Atles dels amfibis i rèptils de Catalunya i 
Andorra (Llorente et al., 1995), en què ja es 
presenta una distribució més acurada de 
l’herpetofauna de Catalunya i on es fa es-
ment per primer cop de la desaparició i el  
declivi d’algunes espècies d’amfibis i de la 
presència de la tortuga de Florida (Tra-
chemys scripta) al delta del Llobregat. A par-
tir d’aquest moment, diversos projectes de 
recerca fan palesa la pobra riquesa herpeto-
lògica del Delta amb tot un seguit d’espècies 
en declivi i/o extingides (Ballesteros i Dego-
llada, 1995-1996; Ballesteros et al., 2001; 
Carretero, 1992, 1997 i 1997-1998; Roa, 
1994; Roa i Roig, 1998; Filella et al., 1999; 
Franch, 2002; Franch et al., 2004; Franch et 
al., 2007b; Franch et al., 2007a; Llorente  
et al., 2002 i 2004; Llorente, 2005; Mar-
tínez-Silvestre et al., 1997, 2001 i 2003; Mon-
tori, 1996 i 2009; Montori i Franch, 2010; 
Montori et al., 2007a, 2007b, 2009, 2010a, 
2010b i 2012; Pleguezuelos et al., 2002; Rive-
ra et al., 2009; Roig i Roa, 1997; Sampere i 
Úrios, 2004; Torre i Piera, 2004).
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Més recentment, Rivera et al. (2011) pu-
bliquen la Guia d’amfibis i rèptils de Catalu-
nya, País Valencià i Balears, on apareixen 
algunes referències puntuals sobre l’herpe-
tofauna del delta del Llobregat. Com a resul-
tat, tenim una visió dels darrers vint-i-cinc 
anys força acurada i, a més, podem analitzar 
bastant detalladament el que ha succeït al 
Delta en aquests poc més de cent anys.

17.3. LA TRANSFORMACIÓ  
DEL MEDI I SITUACIÓ ACTUAL

Per a entendre la situació del Delta avui per 
avui ens hem de remetre a la segona meitat 
del segle xx, quan a partir dels anys cinquan-
ta la població del Baix Llobregat va patir un 
increment superior a la mitjana de Catalu-
nya. Aquest increment poblacional va impli-
car una major necessitat de territori per a ús 
urbà, industrial i de serveis, amb la conse-
güent pèrdua d’espais naturals. La immigra-
ció cap a Catalunya a partir dels anys seixan-
ta es va traduir en un increment de població 
molt important al cinturó de Barcelona i 
concretament al Baix Llobregat, en relació 
amb la resta de Catalunya (Montori et al., 
2010a i 2010b). A finals del segle xx, però, va 
ser quan es van començar a planificar les 
grans modificacions en aquesta zona, amb 
dos grans blocs temàtics destinats a satisfer 

les necessitats d’infraestructura de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. D’una banda, l’am-
pliació de les zones portuària i aeroportuària 
i, de l’altra, el desviament del riu Llobregat, 
la creació de noves zones de serveis i indus-
trials i l’increment de la xarxa viària. Aquestes 
grans infraestructures han comportat modifi-
cacions importants en l’estructura del medi 
natural del Prat de Llobregat i en el mapa 
d’usos del sòl (figura 1).

Com a resultat d’aquests canvis, s’ha pro-
duït una alteració important de les comuni-
tats herpetològiques, tant pel que fa a la ri-
quesa específica com a la distribució dels 
amfibis i rèptils de la plana deltaica (taules 1 i 
2). D’altra banda, la utilització de manera ge-
neralitzada a les zones agràries (Parc Agrari 
del Baix Llobregat) de productes fitosanitaris 
i fertilitzants ha provocat que la major part 
dels amfibis i rèptils siguin absents d’aques-
tes àrees (taula 1).

17.4. CARACTERÍSTIQUES MÉS 
RELLEVANTS DE L’HERPETOFAUNA 
AL DELTA

Com ja s’ha comentat, el delta del Llobregat 
es caracteritza per ser una zona empobrida 
pel que fa referència a la fauna d’amfibis i 
rèptils. Cal recordar que a principi del se-
gle xx era una zona fonamentalment natural 

Figura 1. Percentatge de 
variació dels usos del sòl 
per a la quadrícula UTM 10 
× 10 km DF27 (1987-2007). 
Dades obtingudes a partir 
de la cartografia d’usos del 
sòl (Ibáñez i Burriel, 2010).
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i agrícola i que, actualment, aquestes àrees 
només representen el 21 % del territori.

Si tenim en compte la batracofauna pre-
sent a principi del segle xx a la zona, s’ha 
constatat la desaparició d’aproximadament 
un 70 % de les espècies d’amfibis (taula 2). 
Aquest declivi ha anat acompanyat d’una re-
ducció de l’àrea de distribució de les espècies 
restants, que per a algunes espècies arriba al 
50 %, percentatge similar a la reducció que 
han patit les àrees de cultiu i naturals. Sens 
dubte, la pèrdua d’hàbitat i la contaminació 

dels aqüífers són les causes fonamentals 
d’aquest declivi, a les quals cal afegir la intro-
ducció d’espècies exòtiques, com ara Procam-
barus clarkii, Gambusia holbrooki, Lepomis 
gibbosus i Trachemys scripta, entre d’altres.

De les espècies d’amfibis de la presència 
de les quals es té constància en temps pretè-
rits (taula 2), només una, la granota verda 
(Pelophylax perezi), manté poblacions més o 
menys estables i no a tot el territori. S’ha 
constatat el descens important del nombre 
d’efectius i de la distribució de la reineta 

Taula 1. Estat actual de les poblacions d’amfibis i rèptils del delta del Llobregat per ambients. ABS: absent 
(espècie no pròpia d’aquest ambient); RA: rar; ES: escàs; FR: freqüent; ABU: abundant; CR: en perill crític 
d’extinció; EX: extingit al segle xx; IN: introduït; 1: en regressió; 2: en expansió; 3: extingit al segle xx i objec-
te d’un programa de reintroducció i translocació; 4: amb una única població coneguda a la plana deltaica; 5: 
espècie al·lòctona de reproducció comprovada. Font: Dades pròpies.

Litoral 
(duna i 

rereduna)

Pinedes 
litorals

Maresma  
i camps 

inundables

Parc 
agrari

Espais 
naturals

Medi 
aquàtic

Medi 
urbà i 

periurbà
Alytes obstetricans ABS IN3 IN3 EX EX CR4 EX
Discoglossus pictus5 ES2 FR2 FR2 ABS FR2 ES2 ABS
Pelobates cultripes EX EX EX EX EX EX ABS
Bufo spinosus ABS ABS EX EX EX EX EX
Epidalea calamita EX IN3 IN3 EX4 IN3 EX EX
Hyla meridionalis ABS EX EX EX ES1 ES1 EX
Pelophylax perezi ES ES FR CR1 ABU ABU ES
Trachemys scripta5 ABS ABS FR ABU ABU ABU FR
Mauremys leprosa ABS ABS ES FR ABU2 ABU ABS
Anguis fragilis ES FR FR ABU ABU ABS ABS
Tarentola mauritanica FR FR FR ABU ABU ABS ABU
Hemidactylus turcicus ABS RA RA RA RA ABS RA
Timon lepidus ABS CR1 CR1 EX CR1 ABS ABS
Podarcis liolepis ABU ES1 ES1 EX ES1 ABS RA1

Psammodromus algirus ABU FR ES EX FR ABS ABS
Psammodromus edwardsianus CR1 RA EX ABS RA ABS ABS
Malpolon monspessulanus FR ABU ABU ES ABU ABS RA
Rhinechis scalaris ES ES FR FR ES ABS RA
Natrix astreptophora ABS CR1 CR1 EX CR CR1 ABS
Natrix maura RA ES FR ES1 ABU ABU ABS
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(Hyla meridionalis) els darrers anys i es man-
té una única població molt localitzada de tò-
til (Alytes obstetricans). El gripau corredor 
(Epidalea calamita) només manté una pobla-
ció molt localitzada (Montori i Franch, 2010) 
i el gripau comú (Bufo spinosus) s’ha extingit 
de la plana deltaica, igual que el gripau d’es-
perons (Pelobates cultripes) (Rivera et al., 
2009). A més, cal afegir l’aparició el 2004 
d’una espècie introduïda, la granota pintada 
(Discoglossus pictus).

Aquest amfibi va ser localitzat per primer 
cop als voltants de les obres de la tercera pis-
ta de l’aeroport del Prat de Llobregat. L’anà-
lisi morfològica i genètica va permetre assig-
nar els individus trobats com a Discoglossus 
pictus (Franch et al., 2007b), que amb tota 
probabilitat provenien de la província de Gi-
rona per translocació antròpica. Actualment, 
la granota pintada es troba en expansió i ja 
ha colonitzat la zona de Cal Tet al Prat de Llo-
bregat i s’ha estès cap als municipis de Gavà i 
Castelldefels.

Pel que fa als rèptils, tenim una fauna 
també empobrida en nombre d’espècies pre-
sents, encara que és pitjor la seva distribució 
i abundància (taula 1). De les espècies pre-

sents, cal destacar-ne tres com d’especial im-
portància: el sargantaner petit (Psammodro-
mus edwardsianus), el llangardaix ocel·lat 
(Timon lepidus) i la tortuga de rierol (Mau-
remys leprosa), totes amb un elevat grau 
d’amenaça a Catalunya.

17.5. ANÀLISI DE LES CAUSES  
DE REGRESSIÓ DE LA COMUNITAT 
D’AMFIBIS I RÈPTILS AL DELTA  
DEL LLOBREGAT

17.5.1. Pèrdua d’hàbitat

Les obres de gran envergadura han provocat, 
tal com s’ha dit, una alteració profunda del 
medi natural del delta del Llobregat que ha 
modificat d’una manera important la dispo-
nibilitat d’hàbitat i, en conseqüència, la ri-
quesa específica i la distribució dels amfibis i 
els rèptils de la zona. Davant d’aquesta possi-
bilitat, cal tenir eines de detecció i seguiment 
per poder constatar canvis no desitjats en la 
composició de les comunitats biològiques.

Com es pot observar a la figura 1, el fac-
tor de canvi més important dels darrers anys 

Taula 2. Evolució temporal del nombre d’espècies d’amfibis i rèptils al delta del Llobregat obtinguda a 
partir de dades pròpies i bibliogràfiques. (*): s’hi suma una espècie més per la introducció de Discoglossus 
pictus en el cas dels amfibis i de Trachemys scripta en el dels rèptils.

Amfibis 1900-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2005 2005-2010
Total d’espècies 6 6 6 7* 7*
Espècies estables 6 3 2 2 1
En regressió 0 3 2 2 3
Extingides 0 0 2 2 2
En expansió 0 0 0 1 1
Rèptils 1900-1950 1950-1975 1975-2000 2000-2005 2005-2010
Total d’espècies 12 12 13* 13* 13*
Espècies estables 12 11 7 5 5
En regressió 0 1 5 6 6
Extingides 0 0 0 0 0
En expansió 0 0 1 2 2
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no ha estat el creixement urbà, que ja havia 
patit un important increment dels anys sei-
xanta als vuitanta, sinó el de la zona indus-
trial i de serveis (considerats conjuntament 
com a zona industrial en la figura 1), amb 
més d’un 200 % d’increment de superfície del 
1987 al 2007. Aquest increment fonamentat 
en un canvi de model productiu i de consum 
ha provocat la pèrdua d’extenses zones natu-
rals d’una manera dispersa, però important, 
ja que ha fragmentat les poblacions existents. 
D’altra banda, l’aeroport ha duplicat amb es-
creix la seva superfície, encara que el seu im-
pacte és més localitzat i uniforme. També el 
riu ha augmentat la superfície, ja que les me-
sures preventives encaminades a evitar-ne el 
desbor dament n’han més que duplicat l’am-
plada de la llera amb la finalitat d’augmentar 
la capacitat de desguàs i, en conseqüència, el 
període de retorn de les crescudes que podri-
en afectar zones habitades. La conseqüència 

ha estat que el riu Llobregat, fins aproxima-
dament l’autovia de Castelldefels, s’ha sali-
nitzat i ha perdut la seva funcionalitat com a 
connector. Pel que fa a la plana deltaica de 
Gavà, l’existència d’un parc agrari de grans 
dimensions ha fet que el creixement urbanís-
tic es concentri cap a la zona de Garraf, la 
serra de les Ferreres i la serra de Miramar, i 
que els sector industrial i de serveis s’hagin 
concentrat a la plana.

Tot i que la superfície natural protegida 
amb alguna figura legal hagi augmentat, glo-
balment la superfície «naturalitzada» al delta 
del Llobregat s’ha reduït un 50 %. A la figu-
ra 2 destaquen ombrejades en gris les zones 
d’hàbitat no disponible o no adequat per als 
amfibis i rèptils des del punt de vista físic, ja 
que són zones urbanes, de serveis o excessi-
vament antropitzades. A la imatge s’indi-
quen, a més, les possibles zones de connexió 
entre les zones naturals presents al Delta 

Figura 2. Zones d’hàbitat no disponible o no adequat per als amfibis i els rèptils (ombrejades en gris). Les 
fletxes vermelles indiquen la localització dels teòrics connectors biològics entre les zones del Delta i les annexes. 
Font: Dades pròpies.
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amb el Garraf i amb el curs baix del Llobre-
gat dins de la comarca del Baix Llobregat.

Es pot observar a la figura 2 que la con-
nectivitat per la plana cap a altres municipis 
de la plataforma deltaica sembla fàcil. Ara bé, 
també queda molt clar que la connectivitat 
amb el Garraf queda reduïda a una única 
zona que es correspon més o menys amb la 
riera dels Canyars. Aquesta connexió corre 
perill, ja que el projectat Pla de Ponent a 
Gavà incideix greument en el grau de natu-
ralitat d’aquesta zona. En aquest sentit, l’es-
tudi d’impacte ambiental, tot i que té en 
compte la funcionalitat de la zona com a 
connector biològic entre la plana i el Garraf, 
no considera el grau d’aïllament que es pro-
duirà entre les diferents àrees naturals que 
actualment hi ha a la zona d’actuació del Pla 
de Ponent (Montori et al., 2012). Si el Pla de 
Ponent es porta a terme, l’aïllament entre la 
comunitat herpetològica de la plana deltaica 
i el Garraf serà pràcticament total.

La conseqüència és que s’ha reduït l’hàbi-
tat disponible per als amfibis i els rèptils com 
a mínim en la mateixa proporció (50 %), ja 
que aquí no es té en compte encara la quali-
tat dels hàbitats naturals i concretament dels 
aquàtics, que seran analitzats més endavant.

17.5.2. Introducció d’espècies

La introducció d’éssers vius en llocs diferents 
de la seva àrea de distribució natural repre-
senta actualment, després de la destrucció 
d’hàbitat, la segona causa de risc de pèrdua 
de biodiversitat (IUCN, 2017; Mack et al., 
2000). Aquestes introduccions afecten les po-
blacions naturals autòctones de moltes ma-
neres diferents. Es poden donar fenòmens de 
competència, de depredació, de contamina-
ció genètica i fins i tot d’introducció de 
malalties no existents fins a aquest moment 
(Elton, 1958; Dodd i Seigel, 1991; Arano et 
al., 1995; Manchester i Bullock, 2000).

Al delta del Llobregat s’han localitzat, fins 
ara, força vertebrats introduïts, especialment 
en el medi aquàtic. En destaquen: la granota 

pintada (Discoglossus pictus), el peix sol (Le-
pomis gibbosus), la gambúsia (Gambusia hol-
brooki), la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta), la tortuga pintada (Chrysemys pic-
ta), la tortuga mossegadora (Chelydra ser-
pentina) i diverses espècies més de quelonis 
introduïts (Roa i Roig, 1998; Martínez-Sil-
vestre et al., 2001 i 2003; Montori et al., 2007; 
Franch, et al., 2007a; Franch et al., 2007b; 
Arribas, 2008). A més, una espècie d’inverte-
brat, el cranc de riu americà (Procambarus 
clarkii), s’ha constatat que depreda activa-
ment totes les espècies d’amfibis presents al 
Delta (dades pròpies).

El cas de la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta elegans) mereix una atenció especial. 
Ja de fa anys, se n’ha constatat la presència 
cada cop més freqüent en diferents ecosiste-
mes aquàtics i, actualment, sembla que s’esti-
guin produint certs processos de competèn-
cia envers l’espècie autòctona (Mauremys 
leprosa), que es veu afectada negativament. 
Aquesta competència es donaria en selecció 
d’ambients o microambients, zones de re-
producció i període d’activitat. S’ha observat 
que al canal de la Bunyola (figura 3) es pro-
dueix una segregació espacial en ocupar la 
tortuga de rierol les zones més properes al 
mar que tenen una qualitat ambiental menor 
(Franch et al., 2007a).

Quant a l’ambient terrestre, el més remar-
cable és la presència d’espècies domèstiques 
assilvestrades i comensals de l’ésser humà, 
com poden ser el gat (Felix sylvestris catus) i 
les dues espècies de rates (Rattus rattus i Rat-
tus norvegicus), que incideixen negativament 
sobre postes i neonats de tortugues. Pel que fa 
als gats, s’ha constatat la depredació que exer-
ceixen sobre petits lacèrtids. Aquest fet es va 
comprovar durant el desmantellament del 
càmping El Toro Bravo, però actualment 
aquest impacte sembla que està controlat.

17.5.3. Qualitat del medi aquàtic

Les dades existents sobre qualitat de l’aqüífer 
superficial al delta del Llobregat es troben for-

delta-llobregat.indb   560 12/12/2018   16:52:10



AMFIBIS I RÈPTILS DEL DELTA DEL LLOBREGAT. HISTÒRIA D’UN DECLIVI 561

ça disperses i són generalment de difícil accés. 
Provenen de les anàlisis realitzades per al Parc 
Agrari del Baix Llobregat per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) i dels seguiments en-
carregats pels diferents municipis i el Consor-
ci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat (taula 3).

La tolerància de l’herpetofauna, especial-
ment dels amfibis en fase larvària, als dife-
rents compostos contaminants que es pre-
senten al medi aquàtic ha estat àmpliament 
documentada tot i que la major part de dades 
es basen en els resultats d’estudis experimen-
tals (Ortiz et al., 2004; Smith et al., 2005; 
Ortiz- Santaliestra et al., 2006; Mann et al., 
2009; García-Muñoz et al., 2011), les conclu-
sions dels quals poden estar molt allunyades 

del que succeeix a la natura, ja que els possi-
bles efectes sinèrgics entre diferents compos-
tos no es tenen generalment en consideració. 
També manquen dades dels paràmetres fi-
sicoquímics del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de 
Llobregat i de la zona de l’aeroport (figura 4).

Malgrat això, les dades de tolerància a la 
contaminació química per part de les larves 
d’amfibi existents a la bibliografia, compara-
des amb les dades d’anàlisi fisicoquímica de 
l’aigua, poden explicar algunes de les absèn-
cies observades en els sistemes aquàtics (Gar-
riga et al., 2017).

En el cas del gripau comú (Bufo spino-
sus), la seva extinció a mitjan segle xx no pot 
ser atribuïda a una causa concreta, però es 
pot sospitar que la mala qualitat del medi 
aquàtic, l’ús de productes fitosanitaris i la 
pèrdua d’hàbitat poden estar-hi relacionats.

El gripau corredor (Epidalea calamita) es 
pot considerar gairebé extingit a la plana del-
taica, ja que es troba només en una localitat 
(Montori i Franch, 2010). Els productes fito-
sanitaris i la salinització del medi aquàtic són 
les causes més probables per a explicar-ne la 
desaparició. Aquest darrer factor pot afectar 
negativament la supervivència d’aquesta es-
pècie, amb una LC50 (concentració de conta-
minant que produeix un 50 % de mortalitat 
dels individus) de gairebé 14.000 μs/cm2 al 
cap de 98 hores d’exposició (Gómez-Mestre i 
Tejedo, 2003). A la taula 3 es pot veure que 
hi ha nombrosos punts d’aigua que presen-
ten valors de conductivitat superiors als tole-
rats per aquesta espècie. Pel que fa a l’amoni, 
Gómez-Mestre i Tejedo (2003) donen valors 
de LC50 de 8-10 mg/l, mentre que Ortiz-San-
taliestra et al. (2004) obtenen una mortalitat 
del 13 % quan els individus estan sotmesos a 
concentracions de 20,5 mg/l durant quinze 
dies. Aquests resultats indiquen que hi ha 
problemes de supervivència en nombrosos 
punts d’aigua (taula 3), com ara l’estany de la 
Murtra, la desembocadura del riu, l’inici de 
la Vidala, la Vidaleta, la riera de Sant Cli-
ment, el corredor de Can Sabadell i les zones 
de Gavà i Viladecans. S’ha observat una ele-

Figura 3. Segregació espacial entre la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa, color groc) i la tortuga  
de Florida (Trachemys scripta, color blau) al canal de 
la Bunyola. La mida de les barres és proporcional al 
nombre d’exemplars. Font: Franch et al., 2007b.
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Taula 3. Paràmetres fisicoquímics del període 2007-2010 provinents de les anàlisis realitzades per l’ACA, 
Aigües de Barcelona i CUADLL. Per a localitzar els punt d’anàlisi, vegeu la figura 4.

Conductivitat μS/cm Amonis mg/l    Nitrats mg/l Fosfats mg/l Temperatura ºC pH
Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana

Estany de la Roberta 25.309 7.164 14.469,9 0,6 0,0 0,2 2,0 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 26,5 11,4 18,0 8,5 6,2 7,6
Canal de la Bunyola 9.259 803 2.858,0 4,2 0,0 0,4 32,0 0,4 3,3 0,2 0,1 0,1 27,2 6,1 16,9 8,9 5,7 7,6
Estany de la Murtra 3.734 2.312 3.230,2 41,5 0,6 20,9 8,2 1,4 4,0 2,5 0,7 1,7 26,5 9,8 17,1 8,4 7,0 7,9
Bassa de Reguerons 30.283 10.064 19.322,0 0,9 0,0 0,2 1,3 0,4 0,8 0,5 0,1 0,2 25,7 7,9 17,3 9,0 7,8 8,6
Bassa Gran de Cal Dimoni 1 5.948 4.976 5.530,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,1 8,9 18,2 8,8 7,5 8,2
Bassa Gran de Cal Dimoni 2 5.929 5.052 5.536,8 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 26,9 8,1 18,2 8,8 7,6 8,2
Bassa Petita de Cal Dimoni 4.810 1.356 1.999,4 0,3 0,0 0,1 2,4 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 27,2 9,5 18,3 8,8 7,7 8,1
Estany de la Ricarda ER1S 12.886 3.523 8.211,9 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 29,1 7,1 16,1 8,3 7,0 7,7
Estany de la Ricarda ER2S 12.353 4.307 8.243,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 25,8 8,8 14,7 7,8 6,5 7,2
Estany de la Ricarda ER3S 12.442 5.109 9.550,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 28,5 7,6 15,8 8,5 7,4 7,9
Estany de la Magarola 58.875 22.120 39.638,8 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29,6 8,3 17,2 8,1 7,3 7,8
Riu - Mercabarna 38.421 1.044 6.179,2 6,5 0,2 3,3 13,3 0,4 7,6 0,4 0,3 0,4 23,7 9,9 16,3 8,1 6,7 7,5
Riu - Desembocadura 46.165 1.824 21.912,7 18,7 0,5 4,6 13,5 0,4 7,7 0,4 0,1 0,3 27,6 7,8 17,2 8,2 6,1 7,6
Cal Tet - Aguait de Cal Tet 4.733 2.719 3.692,6 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 28,5 6,3 17,6 8,9 6,8 8,2
Estany de Cal Tet - Cap ànec 4.745 2.621 3.725,9 0,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 28,5 6,2 17,1 8,9 7,0 8,2
Bassa de Ca l’Arana 4.358 2.864 3.767,3 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,5 7,8 18,0 8,6 6,7 7,8
Bassa de Cal Bitxot 3.713 2.075 2.898,2 6,1 0,0 1,3 30,7 5,0 16,5 0,8 0,1 0,4 27,5 10,6 18,8 8,7 6,7 7,7
Platja de Ca l’Arana 60.203 31.370 43.476,4 0,6 0,0 0,1 2,0 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 27,6 5,3 16,8 8,2 5,6 7,6
Vidala - Inici 35.342 2.768 10.412,1 25,9 0,0 6,9 12,0 0,4 3,6 1,6 0,1 0,6 26,1 10,1 18,2 9,4 6,6 8,0
Vidala - Pàrquing 15.559 4.501 12.034,7 3,4 0,0 1,0 10,7 0,4 3,3 0,5 0,1 0,2 24,9 7,1 17,6 9,4 7,8 8,7
Estany del Remolar 75.557 3.251 12.122,1 8,3 0,0 2,0 10,9 2,1 5,3 0,9 0,2 0,3 24,7 7,6 16,9 8,6 5,6 7,7
Bassa dels Pollancres 15.580 2.784 7.317,1 2,7 0,0 0,5 7,6 0,4 2,0 0,4 0,1 0,1 27,7 10,3 18,0 8,2 7,4 7,9
Bassa dels Fartets 15.145 3.775 7.683,1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 24,6 9,7 17,3 8,3 7,3 7,9
Vidaleta 3.709 602 2.054,5 21,5 0,3 2,3 13,7 0,5 6,2 0,3 0,1 0,1 26,6 6,4 16,5 8,2 5,9 7,6
Riera de Sant Climent 21.196 5.117 9.777,7 12,1 0,0 1,8 6,6 0,4 1,6 1,0 0,1 0,4 27,4 11,4 18,4 8,8 7,3 8,0
Corredora de Can Sabadell 18.590 1.324 4.702,9 40,7 0,0 14,0 13,6 0,4 4,3 2,4 0,1 1,0 26,9 7,7 16,9 8,3 5,8 7,4
CDI Sant Vicenç 2.320 898 1.621,6 1,3 0,7 1,0 18,8 7,8 11,7 1,4 0,1 0,7 26,2 4,1 16,6 8,3 7,9 8,1
CDM Sant Boi 2.800 688 1.675,8 0,9 0,5 0,7 19,2 7,4 12,0 0,5 0,1 0,3 25,0 5,0 17,3 8,3 7,9 8,1
CDF El Prat 3.030 966 1.820,0 0,3 0,0 0,2 16,8 3,2 10,0 0,2 0,1 0,1 26,0 4,3 18,1 8,3 8,0 8,1
Gavà V1 3.300 170 2.439,5 47,4 1,3 24,4 8,4 0,4 2,3 5,1 1,9 3,5 27,1 9,0 20,0 8,0 7,7 7,9
Gavà V2 3.610 539 2.817,0 38,4 35,6 37,0 4,0 0,4 2,0 2,5 1,8 2,1 27,8 4,2 18,8 8,0 8,0 8,0
Gavà V3 3.670 2.220 3.026,3 34,4 33,2 33,8 17,8 0,4 3,3 2,6 2,0 2,3 28,2 6,7 19,3 8,3 8,1 8,2
Gavà V4 3.770 2.560 3.156,7 32,7 30,5 31,6 11,2 0,4 2,3 2,1 1,5 1,8 26,9 3,6 18,9 8,1 7,9 8,0
Viladecans V5 3.650 2.380 2.922,0 40,2 31,0 35,6 21,0 0,4 6,6 3,0 2,6 2,8 28,4 8,2 19,3 8,1 8,0 8,1
Viladecans V6 3.870 240 3.079,3 29,1 15,8 22,5 21,3 1,5 8,4 2,0 1,6 1,8 26,6 5,7 18,4 8,3 7,9 8,1
Viladecans V7 4.350 1.681 3.030,7 37,8 6,5 22,2 20,1 0,4 4,4 2,0 1,1 1,5 25,8 7,2 17,9 7,9 7,7 7,8
Viladecans V8 3.090 975 2.681,5 44,1 1,2 22,7 72,3 6,1 36,0 3,4 0,3 1,8 30,7 10,4 20,8 7,9 7,8 7,9
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Taula 3. Paràmetres fisicoquímics del període 2007-2010 provinents de les anàlisis realitzades per l’ACA, 
Aigües de Barcelona i CUADLL. Per a localitzar els punt d’anàlisi, vegeu la figura 4.

Conductivitat μS/cm Amonis mg/l    Nitrats mg/l Fosfats mg/l Temperatura ºC pH
Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana Màxim Mínim Mitjana

Estany de la Roberta 25.309 7.164 14.469,9 0,6 0,0 0,2 2,0 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 26,5 11,4 18,0 8,5 6,2 7,6
Canal de la Bunyola 9.259 803 2.858,0 4,2 0,0 0,4 32,0 0,4 3,3 0,2 0,1 0,1 27,2 6,1 16,9 8,9 5,7 7,6
Estany de la Murtra 3.734 2.312 3.230,2 41,5 0,6 20,9 8,2 1,4 4,0 2,5 0,7 1,7 26,5 9,8 17,1 8,4 7,0 7,9
Bassa de Reguerons 30.283 10.064 19.322,0 0,9 0,0 0,2 1,3 0,4 0,8 0,5 0,1 0,2 25,7 7,9 17,3 9,0 7,8 8,6
Bassa Gran de Cal Dimoni 1 5.948 4.976 5.530,0 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,1 8,9 18,2 8,8 7,5 8,2
Bassa Gran de Cal Dimoni 2 5.929 5.052 5.536,8 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 26,9 8,1 18,2 8,8 7,6 8,2
Bassa Petita de Cal Dimoni 4.810 1.356 1.999,4 0,3 0,0 0,1 2,4 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 27,2 9,5 18,3 8,8 7,7 8,1
Estany de la Ricarda ER1S 12.886 3.523 8.211,9 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 29,1 7,1 16,1 8,3 7,0 7,7
Estany de la Ricarda ER2S 12.353 4.307 8.243,3 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 25,8 8,8 14,7 7,8 6,5 7,2
Estany de la Ricarda ER3S 12.442 5.109 9.550,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 28,5 7,6 15,8 8,5 7,4 7,9
Estany de la Magarola 58.875 22.120 39.638,8 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29,6 8,3 17,2 8,1 7,3 7,8
Riu - Mercabarna 38.421 1.044 6.179,2 6,5 0,2 3,3 13,3 0,4 7,6 0,4 0,3 0,4 23,7 9,9 16,3 8,1 6,7 7,5
Riu - Desembocadura 46.165 1.824 21.912,7 18,7 0,5 4,6 13,5 0,4 7,7 0,4 0,1 0,3 27,6 7,8 17,2 8,2 6,1 7,6
Cal Tet - Aguait de Cal Tet 4.733 2.719 3.692,6 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 28,5 6,3 17,6 8,9 6,8 8,2
Estany de Cal Tet - Cap ànec 4.745 2.621 3.725,9 0,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 28,5 6,2 17,1 8,9 7,0 8,2
Bassa de Ca l’Arana 4.358 2.864 3.767,3 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 27,5 7,8 18,0 8,6 6,7 7,8
Bassa de Cal Bitxot 3.713 2.075 2.898,2 6,1 0,0 1,3 30,7 5,0 16,5 0,8 0,1 0,4 27,5 10,6 18,8 8,7 6,7 7,7
Platja de Ca l’Arana 60.203 31.370 43.476,4 0,6 0,0 0,1 2,0 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 27,6 5,3 16,8 8,2 5,6 7,6
Vidala - Inici 35.342 2.768 10.412,1 25,9 0,0 6,9 12,0 0,4 3,6 1,6 0,1 0,6 26,1 10,1 18,2 9,4 6,6 8,0
Vidala - Pàrquing 15.559 4.501 12.034,7 3,4 0,0 1,0 10,7 0,4 3,3 0,5 0,1 0,2 24,9 7,1 17,6 9,4 7,8 8,7
Estany del Remolar 75.557 3.251 12.122,1 8,3 0,0 2,0 10,9 2,1 5,3 0,9 0,2 0,3 24,7 7,6 16,9 8,6 5,6 7,7
Bassa dels Pollancres 15.580 2.784 7.317,1 2,7 0,0 0,5 7,6 0,4 2,0 0,4 0,1 0,1 27,7 10,3 18,0 8,2 7,4 7,9
Bassa dels Fartets 15.145 3.775 7.683,1 1,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 24,6 9,7 17,3 8,3 7,3 7,9
Vidaleta 3.709 602 2.054,5 21,5 0,3 2,3 13,7 0,5 6,2 0,3 0,1 0,1 26,6 6,4 16,5 8,2 5,9 7,6
Riera de Sant Climent 21.196 5.117 9.777,7 12,1 0,0 1,8 6,6 0,4 1,6 1,0 0,1 0,4 27,4 11,4 18,4 8,8 7,3 8,0
Corredora de Can Sabadell 18.590 1.324 4.702,9 40,7 0,0 14,0 13,6 0,4 4,3 2,4 0,1 1,0 26,9 7,7 16,9 8,3 5,8 7,4
CDI Sant Vicenç 2.320 898 1.621,6 1,3 0,7 1,0 18,8 7,8 11,7 1,4 0,1 0,7 26,2 4,1 16,6 8,3 7,9 8,1
CDM Sant Boi 2.800 688 1.675,8 0,9 0,5 0,7 19,2 7,4 12,0 0,5 0,1 0,3 25,0 5,0 17,3 8,3 7,9 8,1
CDF El Prat 3.030 966 1.820,0 0,3 0,0 0,2 16,8 3,2 10,0 0,2 0,1 0,1 26,0 4,3 18,1 8,3 8,0 8,1
Gavà V1 3.300 170 2.439,5 47,4 1,3 24,4 8,4 0,4 2,3 5,1 1,9 3,5 27,1 9,0 20,0 8,0 7,7 7,9
Gavà V2 3.610 539 2.817,0 38,4 35,6 37,0 4,0 0,4 2,0 2,5 1,8 2,1 27,8 4,2 18,8 8,0 8,0 8,0
Gavà V3 3.670 2.220 3.026,3 34,4 33,2 33,8 17,8 0,4 3,3 2,6 2,0 2,3 28,2 6,7 19,3 8,3 8,1 8,2
Gavà V4 3.770 2.560 3.156,7 32,7 30,5 31,6 11,2 0,4 2,3 2,1 1,5 1,8 26,9 3,6 18,9 8,1 7,9 8,0
Viladecans V5 3.650 2.380 2.922,0 40,2 31,0 35,6 21,0 0,4 6,6 3,0 2,6 2,8 28,4 8,2 19,3 8,1 8,0 8,1
Viladecans V6 3.870 240 3.079,3 29,1 15,8 22,5 21,3 1,5 8,4 2,0 1,6 1,8 26,6 5,7 18,4 8,3 7,9 8,1
Viladecans V7 4.350 1.681 3.030,7 37,8 6,5 22,2 20,1 0,4 4,4 2,0 1,1 1,5 25,8 7,2 17,9 7,9 7,7 7,8
Viladecans V8 3.090 975 2.681,5 44,1 1,2 22,7 72,3 6,1 36,0 3,4 0,3 1,8 30,7 10,4 20,8 7,9 7,8 7,9
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vada resistència d’aquesta espècie a la pre-
sència de nitrats en el medi aquàtic. Els cap-
grossos en estadi 25 de Gosner no mostren 
mortalitat a concentracions de 1.000 mg/L 
durant 72 hores (Miaud et al., 2011), concen-
tració molt superior a les trobades a la zona 
(taula 3). A la figura 5 es poden observar les 
àrees desfavorables per a la supervivència 
d’aquesta espècie pel que fa a la salinitat i la 
concentració d’amoni.

El gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 
es troba extingit d’antic a la zona, tot i que 
Ballesteros i Degollada donen com a plausible 
la seva presència al parc agrari de Gavà (Ba-

llesteros i Degollada, 1995-1996). Una con-
centració d’amoni de 37 mg/l provoca una 
mortalitat d’individus propera al 50 % (Or-
tiz-Santaliestra et al., 2006). Aquesta concen-
tració es pot trobar en alguns dels punts d’ai-
gua de la plana deltaica (figura 6). Tot i que 
aquests nivells d’amoni no expliquen la desa-
parició d’aquesta espècie a tot el Delta, és 
probable que l’ús de productes fitosanitaris, 
dels quals no es tenen dades de resistència, 
pugui estar implicat en la seva desaparició.

La granota verda (Pelophylax perezi), en-
cara que globalment no sembla estar en decli-
vi, ha desaparegut o s’ha rarificat a zones con-

Figura 4. Punts de mostreig de paràmetres fisicoquímics del medi aquàtic per al període 2007-2010. CDM: 
canal de la dreta mig; CDF: final canal de la dreta; V1: efluent EDAR de la Murtra; V2: inici corredora princi-
pal; V3: final corredora principal; V4: corredora de baix; V5: inici corredora dels Llanassos; V6: Murtrassa; 
V7: corredora C-26; V8: final corredora dels Llanassos; DI1: bassa de Cal Dimoni; RM: riu (Mercabarna); BU: 
canal de la Bunyola; CT1: Cal Tet (interior); CT2: Cal Tet (litoral); RD: riu (desembocadura); CA: Ca l’Arana; 
ER1: la Ricarda (embarcador); ER2: la Ricarda (mig); ER3: la Ricarda (desembocadura); MA: la Magarola; 
RO: la Roberta; RE: el Remolar; VP: Vidala (pont); VD: Vidaleta; VI: Vidala (inici); BP: bassa dels Pollancres; 
BF: bassa dels Fartets; SC: riera de Sant Climent; MU: la Murtra; RE: Reguerons; CD1: Cal Dimoni gran; 
CD2: Cal Dimoni petita. Font: Dades provinents dels informes d’anàlisi d’aigües del Consorci per a la Protec-
ció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del 
Llobregat (CUADLL).
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cretes del delta del Llobregat. Així, a tot el 
parc agrari dels termes de Gavà i Viladecans, 
sembla ser-hi absent o molt rara. La salinitza-
ció de l’aqüífer superficial (figura 5) pot afec-
tar negativament la supervivència d’aquesta 
espècie, ja que presenta una LC50 amb con-
ductivitats de 10.848 μs/cm2 al cap de 48 ho-

res d’exposició i 17.034 μs/cm2 al cap de 24 
hores (dades pròpies). Com es pot observar, 
hi ha nombrosos punts d’aigua que presenten 
valors de conductivitat superiors als supor-
tats per aquesta espècie i, per tant, podrien 
representar un problema per a la seva super-
vivència. L’amoni podria ser un altre causant 

Figura 5. Àrees desfavorables respecte a l’amoni (vermell) i la conductivitat (blau) per a Epidalea calamita 
(a dalt) i per a Pelophylax perezi (a baix). Font: PICMA del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat.
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del declivi, ja que aquesta espècie mostra 
mortalitats del 50 % dels individus quan són 
sotmesos a concentracions d’amoni de 26,29 
mg/l, 31,37 mg/l i 45,39 mg/l durant 72, 48 i 
24 hores, respectivament (Egea- Serrano et al., 
2009). Es pot veure que els punts d’aigua amb 
nivells per sobre de la tolerància es troben a la 
zona de Gavà i Viladecans i a l’estany de la 
Murtra i la corredora de Can Sabadell. Així, 
la major part de la zona oest del Delta presen-
ta valors d’amoni massa elevats per a perme-
tre la reproducció de la granota verda. Aquest 
fet explicaria la pràctica absència de Pe-
lophylax perezi en aquesta zona.

Pel que fa al tòtil (Alytes obstetricans), no 
es disposa de dades de tolerància a la salini-
tat. Per a l’amoni, Garriga et al. (2017) tro-
ben que les concentracions que causen efec-
tes negatius a aquesta espècie en condicions 
de laboratori (≥ 22,5 mg NH4+/L) estan dins 

del rang de concentracions d’amoni registra-
des a l’àrea d’estudi (0,15-47,4 mg NH4+/L) 
Aquest fet s’hauria d’afegir als efectes sub le-
tals que aquesta exposició a l’amoni pot pro-
duir (Garriga et al., 2017).

En el cas de la reineta (Hyla meridiona-
lis), no es disposa de dades de tolerància a la 
salinitat ni als contaminants; per tant, no es 
pot concloure si la salinització i la mala qua-
litat de les basses són algunes de les causes 
del seu declivi, encara que són factors que 
podrien influir en la davallada dels efectius 
poblacionals d’aquesta espècie.

17.6. ANÀLISI DE L’ESTAT  
DE L’HERPETOFAUNA PER AMBIENTS

A l’hora d’avaluar l’estat de les poblacions 
d’amfibis i rèptils al delta del Llobregat cal, 

Figura 6. Nivells mitjans, màxims i mínims d’amoni (mg/l) en els diferents punts de mostreig. Dades pro-
cedents del PICMA. La línia de color indica el límit de tolerància publicat per a Pelobates cultripes.
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però, fer-ne una aproximació considerant els 
diferents ambients, hàbitats o unitats de pai-
satge. En aquest cas, des del punt de vista 
herpetològic, hem subdividit el Delta en les 
unitats següents:

— Litoral: que inclou la platja i les àrees 
de duna i rereduna.

— Pinedes litorals: zones arbrades localit-
zades a continuació de la litoral, fonamental-
ment de pi pinyer.

— Maresma: àrees potencialment inun-
dables situades fonamentalment darrere de 
les pinedes litorals.

— Parc agrari: àrea dedicada al conreu 
intensiu, fonamentalment d’horta.

— Medi aquàtic: inclou els estanys, els ca-
nals, les séquies i els cursos d’aigua.

— Ambient urbà i periurbà: considerant 
com a tal tant els nuclis urbans com les àrees 
industrials i de serveis.

17.6.1. Litoral (duna i rereduna)

Les platges del Prat de Llobregat, de Vilade-
cans, de Gavà i en menor mesura les de Cas-
telldefels tenen un valor natural important, 
ja que conserven les comunitats vegetals i 
animals pròpies dels sorrals costaners. Ac-
tualment, la gestió de l’espai fa compatible 
l’ús públic amb la conservació dels seus hàbi-
tats. Aquest ambient canviant i fràgil ha so-
fert variacions importants. Així, han desapa-
regut les dunes mòbils de l’extrem occidental 
que encara es podien veure entre Gavà i les 
Botigues de Sitges fa unes dècades. A Gavà 
assolien la màxima altitud. De fet, aquest sis-
tema disposava de les dunes mòbils del front 
marítim molt ben desenvolupades i de les 
dunes fixades per les pinedes de pi pinyoner 
plantades als anys vint del segle passat.

Aquest paisatge dunar ha quedat molt 
disminuït. Les depressions dunars molt hu-
mides han minvat i l’herpetofauna també ha 
baixat el nombre d’efectius. L’espècie més re-
presentativa d’aquest sistema és el sarganta-
ner petit (Psammodromus ed ward sia nus). 
Les transformacions de la platja durant els 

darrers anys han estat importants. Fins al 
1988 va ser habitual l’ús de maquinària es-
planadora per a eliminar sistemàticament la 
brossa de la platja i la vegetació psammòfila 
(Pino i Roa, 1997). Aquesta acció mantenia 
les comunitats vegetals en estadis molt pri-
maris de la successió, amb plantes herbàcies 
anuals, i també desestructurava la zonació 
del sorral (Bretón i Esteban, 1995). L’àrea de 
la zona militar no va patir aquesta pressió i 
va mantenir unes comunitats força ben es-
tructurades. A partir del 1988, es van aban-
donar aquestes pràctiques i es va emprendre 
una gestió més racional que va permetre in-
crementar la diversitat i la cobertura vegetal i 
va aparèixer una veritable zonació dunar.

Ara per ara, les mesures de gestió dedica-
des a la nidificació del corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus), que comporten 
una acció sobre la vegetació i una impermea-
bilització important de la zona a l’activitat 
humana (no a la platja, però sí a la zona de 
duna i rereduna), mitjançant estaques, cor-
des i vigilància, han modificat lleugerament 
el paisatge vegetal. A l’àrea militar es fa un 
esclariment lleuger a la zona més externa de 
vegetació per facilitar llocs de posta al corriol 
i s’extreuen les plantes exòtiques a la tardor, 
mentre que la resta no es toca. Això compor-
ta que la part de duna estigui massa oberta 
per al Psammodromus edwardsianus i la part 
de rereduna més tancada amb una cada ve-
gada més important presència de pins. Amb-
dues situacions són menys favorables per al 
sargantaner petit. A la zona de l’antic golf 
(on hi ha poques citacions de Psammodro-
mus edwardsianus), s’ha de considerar tam-
bé desaparegut. Les poblacions d’aquesta es-
pècie que queden a les platges són molt 
reduïdes. El 2005, un cens fet a la platja dels 
Militars va donar una densitat de 0,79 indivi-
dus per hectàrea i fins ara la població no ha 
parat de baixar en efectius.

Al litoral trobem alguns exemplars de Pe-
lophylax perezi a les basses d’aigua dolça. 
Dins dels rèptils es poden visualitzar exem-
plars relativament grans de serp verda, Mal-
polon monspessulanus (sempre al llindar de la 
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rereduna i la vegetació); de sargantaner gros, 
Psammodromus algirus, i aprofitant les passa-
rel·les, individus de sargantana ibèrica, Podar-
cis liolepis, que aprofiten les peces de fusta per 
a escalfar-se al sol i amagar-se en cas de perill.

17.6.2. Pinedes litorals

Les pinedes litorals tenen una importància 
cabdal. La més significativa és la pineda de 
Can Camins, situada entre l’aeroport i la 
platja. Hi domina el pi pinyer, que creix so-
bre les antigues dunes de sorra de la platja i 
crea un ambient molt ombrívol que serveix 
de refugi a molts ocells. Les clarianes entre els 
arbres i el sotabosc, que és molt ric, perme-
ten que hi visquin diverses espècies de rèp-
tils, com ara la serp verda (Malpolon monspes-
sulanus), el sargantaner gros (Psammodromus 
algirus) i algunes sargantanes (Podarcis liole-
pis). Els llocs més humits ofereixen unes bo-
nes condicions al vidriol (Anguis fragilis). Si 
la pineda, des del punt de vista de les pobla-
cions reptilianes, té una importància cabdal, 
és per a la població de Psammodromus ed-
wardsianus. La població d’aquest lacèrtid es 
troba molt localitzada a la franja més prope-
ra a la costa en zones obertes, però d’ecotò 
entre la pineda i la vegetació psammòfila. Si, 
com hem vist anteriorment, el sargantaner 
petit ha desaparegut pràcticament de la plat-
ja, a Can Camins hi ha la millor població 
d’aquesta espècie de tot el Delta, amb una 
densitat de 6,2 individus per hectàrea en no-
més 3,15 ha de terra descoberta amb sorra 
exposada al sol.

La pineda es pot considerar un hàbitat 
molt important per a conservar i gestionar 
adequadament aquesta espècie, perquè les 
poblacions costaneres més properes i en bon 
estat es troben a més de cent quilòmetres de 
distància, ja que les que existien a les pinedes 
de Gavà i Castelldefels s’han extingit a causa 
d’un ús antròpic intensiu. Actualment, s’està 
duent a terme una regeneració de la pineda 
litoral de Viladecans, que possiblement en un 
futur presentarà hàbitats adequats per ser co-

lonitzats pel sargantaner petit (Psammodro-
mus edwardsianus).

Els punts d’aigua dins la pineda són un 
hàbitat favorable per als amfibis com la gra-
nota verda (Pelophylax perezi) i la reineta 
(Hyla meridionalis), on presentaven bones 
poblacions. La desaparició de diversos 
d’aquests punts d’aigua a la pineda de Can 
Camins, amb motiu de l’ampliació de l’aero-
port, ha conduït a la pràctica desaparició 
d’aquestes espècies. La posterior recuperació 
d’alguns d’aquests punts de reproducció ha 
permès la recolonització per part de la gra-
nota verda, però no per part de la reineta i, a 
més, ha aparegut l’espècie introduïda Disco-
glossus pictus, actualment en expansió a la 
plana deltaica.

El pla de translocació que es va dur a ter-
me els anys 2010 i 2011 (vegeu més enda-
vant) ha permès que dues noves espècies co-
mencin a colonitzar la pineda: el tòtil (Alytes 
obstetricans) i el gripau corredor (Epidalea 
calamita), encara que caldria una avaluació 
actual de l’estat de la reintroducció.

A les depressions inundables de les pine-
des de Gavà, Viladecans i Castelldefels, s’hi 
reproduïen a la segona meitat del segle xx la 
reineta i el gripau d’esperons. Ambdues es-
pècies es poden considerar extingides en 
aquestes zones.

17.6.3. Maresma

Les zones de maresma, ara per ara, són les 
que presenten una major riquesa específica 
tot i el seu estat de degradació. Entre els am-
fibis, encara hi trobem Pelophylax perezi, 
Hyla meridionalis i l’espècie introduïda Dis-
coglossus pictus. Les dues primeres espècies 
es localitzen a les masses d’aigua més perma-
nents, mentre que la granota pintada la po-
dem trobar en qualsevol tipus d’ambient 
aquàtic, encara que preferentment temporal. 
Entre els rèptils, hi trobem Tarentola mauri-
tanica, Anguis fragilis, Podarcis liolepis, 
Psammodromus algirus, Natrix maura, Na-
trix astreptophora, Malpolon monspessulanus 
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i Rhinechis scalaris. Tot i així, no presenten 
densitats elevades. El grau de protecció que 
tenen aquestes zones pot ser la causa de la 
seva major diversitat herpetològica.

17.6.4. Parc agrari

Actualment, el parc agrari és el paradigma 
del que no ha de ser una explotació respec-
tuosa amb el medi. A la major part no hi so-
breviu cap espècie d’amfibi i pocs rèptils. 
Només s’hi localitza puntualment alguna pe-
tita població de granota verda (Pelophylax 
perezi) i de l’espècie introduïda (Discoglossus 
pictus). Hi han desaparegut el tòtil (Alytes 
obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), el 
gripau corredor (Epidalea calamita) i el gri-
pau comú (Bufo spinosus). Les causes de re-
gressió, en la majoria dels casos, estan asso-
ciades a la manca de qualitat de l’aigua. En el 
capítol de declivi s’ha fet una descripció més 
acurada de la problemàtica.

La situació dels rèptils, tot i que és millor, 
tampoc no és bona. Només es poden conside-
rar presents de manera estable el dragó (Ta-
rentola mauritanica), el vidriol (Anguis fragi-
lis), la serp verda (Malpolon monspessulanus) 
i la serp blanca (Rinechis scalaris). Totes elles 
estan força associades a l’ésser humà i d’algu-
na manera lligades a les activitats agrícoles. Es 
poden donar per desaparegudes la sarganta-
na comuna (Podarcis liolepis), el sargantaner 
gros (Psammodromus algirus), el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus) i la serp de collaret 
(Natrix astreptophora). La manca de cober-
tura, la destrucció i la crema sistemàtica dels 
marges, la desaparició d’una gran part de les 
preses pels tractaments fitosanitaris i espe-
cialment la manca d’hàbitat per la uniformit-
zació del medi en són les causes principals.

17.6.5. Medi aquàtic

Es considera com a medi aquàtic tot el con-
junt de canals i masses d’aigua que es localit-

zen a la plana deltaica. Deixant de banda els 
espais naturals del delta del Llobregat, on la 
situació és una mica millor, a la resta de me-
dis aquàtics la fauna herpetològica és pràcti-
cament inexistent.

Pel que fa als amfibis, la deficient condi-
ció fisicoquímica de l’aigua fa que no puguin 
desenvolupar el cicle larvari (vegeu l’apartat 
de declivi) en una gran part dels canals i recs. 
D’altra banda, la introducció d’espècies exò-
tiques com la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta), la gambúsia (Gambusia holbrooki) i 
el cranc americà (Procambarus clarkii) s’ha 
d’afegir a les nefastes condicions d’aquest 
medi. En molts canals del parc agrari, les 
úniques espècies presents són la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa), la tortuga de Flo-
rida (Trachemys scripta) i la serp d’aigua 
(Natrix maura), aquesta darrera amb densi-
tats molt baixes. Només en el medi aquàtic 
dels espais protegits es mantenen poblacions 
d’espècies amb bones densitats. Així, per 
exemple, la reineta (Hyla meridionalis) ha 
desaparegut en deu anys de pràcticament 
tota la plana i només en queden poblacions 
aïllades a la zona de Cal Tet. La granota ver-
da (Pelophylax perezi) i la serp d’aigua (Na-
trix maura) també mantenen en aquesta 
zona poblacions amb densitats elevades i 
amb exemplars de mida gran.

Llacunes com la Ricarda, Cal Dimoni, 
Reguerons i el Remolar-Filipines han perdut 
una gran part de les espècies presents anys 
enrere i només la serp de collaret (Natrix 
maura) es podria dir que es manté estable 
gràcies al seu règim alimentari ictiòfag. Cal 
dir que, encara que present en moltes 
d’aquestes llacunes, Pelophylax perezi es tro-
ba en franca regressió.

Un cas extrem el representa la reineta 
(Hyla meridionalis). Aquesta espècie, molt 
abundant a la plana deltaica a gairebé tots els 
ambients, s’ha anat rarificant fins a estar 
pràcticament extingida avui dia (figura 7). 
No hi ha dades publicades sobre els nivells 
de tolerància a la contaminació química de 
l’aigua, però possiblement aquesta deu ser la 
causa fonamental de la seva regressió. Ac-
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tualment, només en queda una bona pobla-
ció a la zona de Cal Tet i ha desaparegut tam-
bé de la zona del Sorral, de Castelldefels, de 
Gavà i de Viladecans, on era abundant a fi-
nals del segle xx (figura 7).

Les poblacions de la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa) es poden considerar en 
bon estat tot i que, a causa d’una reducció dels 
hàbitats aquàtics, hi ha pogut haver una frag-
mentació de les poblacions que pot provocar 
processos de microextinció. Malgrat tot, els 
mostratges amb nanses demostren que les 
poblacions estan constituïdes per nombrosos 
efectius. Cal veure si l’increment de la tortuga 
de Florida (Trachemys scripta) actua d’una 
manera negativa a més llarg termini.

17.6.6. Ambient urbà i periurbà

Aquest ambient manté unes característiques 
molt peculiars que fan que només les espè-

cies més antròpiques s’hi localitzin. El dragó 
(Tarentola mauritanica) és l’espècie caracte-
rística d’aquest ambient, amb densitats molt 
elevades localment. D’altra banda, a les zo-
nes verdes o enjardinades encara es mante-
nen petites poblacions de sargantana ibèrica 
(Podarcis liolepis), de granota verda (Pelo phy-
lax perezi) i, sens dubte, de tortuga de Flori-
da (Trachemys scripta). El dragó rosat (He-
midactylus turcicus), amb tota seguretat, hi 
ha de ser present, però sempre en densitats 
molt baixes.

17.7. PLANS DE TRANSLOCACIÓ

Una acció que es va dur a terme per a recu-
perar la biodiversitat batracològica al Delta 
va ser el desenvolupament, en col·laboració 
amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat, l’Aso-

Figura 7. Evolució temporal de la distribució de la reineta (Hyla meridionalis). A dalt a l’esquerra: distri-
bució fins a l’any 2000. A dalt a la dreta: distribució l’any 2007. A baix a l’esquerra: distribució l’any 2010.  
A baix a la dreta: distribució l’any 2015. Font: Dades pròpies.
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ciación Herpetológica Española i la Univer-
sitat de Barcelona, i finançat per la Fundación 
Biodiversidad, d’un pla de translocació. L’ob-
jectiu principal d’aquest pla va ser la recupe-
ració de les poblacions de Epidalea calamita i 
Alytes obstetricans a la plana deltaica del Llo-
bregat, principalment al municipi del Prat de 
Llobregat. Per a assolir aquest objectiu, en 
primer lloc es van crear o restaurar diversos 
punts d’aigua en zones on les condicions fi-
sicoquímiques del medi aquàtic presentaven 
nivells tolerables per a les espècies. Així, es va 
crear una bassa en una zona propera a Cal 
Nani, i se’n va recuperar una altra a la pineda 
de Can Camins. La translocació d’individus 
es va localitzar en aquestes dues basses per 
tal aconseguir l’establiment de dos nuclis po-
blacionals lligats a aquests dos punts d’aigua.

A dia d’avui s’ha constatat la reproducció 
d’una de les espècies, el tòtil (Alytes obstetri-
cans) amb la recaptura continuada d’exem-
plars i l’observació d’individus larvaris. Pel 
que fa l’altre espècie (Epidalea calamita), de 
moment no s’ha aconseguit una estabilitza-
ció clara, tot i que hi ha recaptures esporàdi-
ques d’individus.

Seria de gran interès avançar amb la 
translocació d’individus de gripau corredor i 
de tòtil i ampliar-la a dues espècies més, la 
reineta (Hyla meridionalis) i el gripau d’es-
perons (Pelobates cultripes), i així continuar 
recuperant la biodiversitat d’amfibis a la pla-
na deltaica.

En aquests moments, també hi ha un pla 
de recuperació de punts d’aigua litoral al 
municipi de Viladecans que facilitarà la re-
cuperació d’algunes de les espècies extingi-
des al segle xx.
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18.1. INTRODUCCIÓ

Els ocells són una classe de vertebrats carac-
teritzats per pondre ous i per la seva gran 
capacitat de desplaçament, gràcies al fet que 
la immensa majoria d’espècies poden volar. 
Així, es distribueixen al llarg de tots els con-
tinents i tenen una capacitat de resposta molt 
ràpida envers els canvis ambientals, a dife-
rència d’altres grups de vertebrats.

Mentre que algunes espècies desenvolu-
pen el seu cicle biològic en un únic territori, 
d’altres són migratòries. La migració és una 
estratègia per sobreposar-se als canvis esta-
cionals en la disponibilitat d’aliment en una 
àrea determinada. La gran majoria d’espècies 
són diürnes i, a diferència d’altres grups zoo-
lògics, no hibernen.

Les activitats humanes han causat el de-
clivi de les poblacions de molts ocells. Des 
del segle xvi s’han pogut documentar fins a 
150 extincions i l’any 2009 hi havia 1.227 es-
pècies amenaçades d’extinció de les 9.956 
existents a tot el món (IUCN, 2011). A Euro-
pa, el 43 % de les 524 espècies analitzades té 
algun grau d’amenaça (BirdLife Internatio-
nal, 2004b). A l’Estat espanyol, el percentatge 
és del 32 % (Madroño et al., 2004), i a Catalu-
nya, la darrera actualització dóna una xifra 
d’un 33 % d’espècies amenaçades (Anton et 
al., 2013).

Les amenaces principals per a la conser-
vació dels ocells són la modificació de l’hàbi-
tat, la introducció d’espècies exòtiques, la 
caça excessiva, la contaminació, els accidents 
amb elements artificials i les molèsties hu-
manes (Madroño et al., 2004). En les darre-
res dècades, la destrucció de l’hàbitat ha estat 
l’amenaça més important afrontada pels 
ocells del delta del Llobregat.

Entre els tractats internacionals que pro-
tegeixen els ocells destaquen el de Ramsar 
(orientat a la preservació de les zones humi-
des), el CITES (que regula el comerç d’espè-
cies amenaçades de fauna i flora), el Conveni 
de Bonn (sobre la conservació de les espècies 
migratòries), el Conveni de Berna (que esta-
bleix obligacions internacionals per a la con-

servació de la flora i la fauna europees i els 
seus hàbitats) i la Cimera de la Terra a Rio de 
Janeiro (sobre conservació de la biodiversi-
tat). En l’àmbit europeu cal ressaltar la Direc-
tiva Aus, relativa a la conservació de les aus 
salvatges i que estableix l’obligació de prote-
gir-les legalment mitjançant les zones d’espe-
cial protecció per a les aus (ZEPA). Un 35 % 
de les espècies incloses a l’annex i d’aquesta 
directiva utilitza regularment el Delta.

18.2. ESTAT DEL CONEIXEMENT  
I INFORMACIÓ DISPONIBLE

Els ocells són probablement el grup de verte-
brats més popular a Catalunya, gràcies a la 
seva facilitat d’observació, en comparació 
amb els altres grups faunístics. Aquests trets 
es poden constatar especialment a les zones 
humides, on la seva diversitat i la seva abun-
dància són especialment elevades.

La ubicació del delta del Llobregat dins 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, on es 
concentra la major part dels aficionats a l’or-
nitologia de Catalunya, determina que hagi 
estat possiblement l’espai natural més visitat.

Així mateix, l’origen de la tradició cine-
gètica del Delta és molt antiga, amb referèn-
cies des del segle xiv que parlen d’una fauna 
abundant composta de «francolins, flamencs, 
ànecs i oques» (Gutiérrez et al., 1995).

A principi del segle xx destaquen les dades 
obtingudes per part de membres de la Insti-
tució Catalana d’Història Natural. L’única 
citació d’alosa becuda és un exemple d’aquest 
llegat (Segarra, 1923).

La fundació de la Societat Espanyola 
d’Ornitologia l’any 1954 potencia les visites 
ornitològiques al Delta. Algunes cròniques 
es poden trobar a Ardeola, com ara Malu-
quer (1959). En aquesta revista de SEO/Bird-
Life trobem diversos articles i observacions 
sobre ocells del Delta fins a l’actualitat, inclòs 
l’informe sobre les citacions d’ocells rars ho-
mologats a l’Estat espanyol, on el delta del 
Llobregat és una de les localitats amb més 
dades.
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La primera llista d’ocells del Prat de Llo-
bregat la realitza Joaquim Maluquer l’any 
1956 i a partir de 1958 es comença a publicar 
la revista Miscel·lània Zoològica, del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, en què 
també apareixen articles ornitològics sobre el 
Delta, com Balcells (1960). La fundació de la 
Secció d’Ornitologia del Museu de Zoologia 
de Barcelona, a principi de la dècada dels 
anys setanta, provoca un increment de les 
prospeccions ornitològiques al Delta.

També cal destacar els extensos capítols so-
bre els ocells que apareixen en dos llibres sobre 
l’ecologia del Delta: Plans (1978) i Cerradelo 
et al. (1986).

A partir de 1977 es comencen a efectuar 
anualment els censos d’aus aquàtiques hiver-
nants (Ferrer i Martínez, 1981). A partir de 
1981, els censos són realitzats pels ornitòlegs 
que constituirien l’entitat naturalista CISEN 
(Centre per a la Investigació i Salvaguarda 
dels Espais Naturals), com per exemple Este-
ban et al. (1984), Gutiérrez i Esteban (1986) i 
Gutiérrez (1988). Posteriorment, els censos 
són organitzats per les reserves naturals del 
delta del Llobregat (entre 1988 i 2005) i pel 
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat (a partir 
de 2006).

Entre 1979 i 1982 es duu a terme el pri-
mer Atles d’ocells nidificants de Catalunya 
(Muntaner et al., 1983), que aporta dades bà-
sicament qualitatives del delta del Llobregat i 
que fou anterior a la publicació del primer 
cens d’ocells aquàtics reproductors del Delta 
(Gutiérrez i Santaeufemia, 1987).

La creació de les reserves naturals del del-
ta del Llobregat l’any 1987 suposa un reforç 
per a la consolidació i la implementació de 
diversos seguiments ornitològics, com ara 
censos de nidificants i campanyes d’anella-
ment científic d’ocells.

El primer noticiari ornitològic que infor-
mà periòdicament de les novetats ornitològi-
ques més rellevants es publicà a partir de 
1989 dins de l’Informatiu del Museu del Prat. 
Posteriorment, gràcies a l’augment de l’acti-
vitat ornitològica al nostre país, s’ha publicat 

un gran volum de citacions d’interès sobre 
l’avifauna deltaica en diversos noticiaris i 
anuaris ornitològics d’entitats naturalistes 
com el Centre Català d’Ornitologia (CCO), 
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), SEO/
Calidris, l’Agrupació Naturalista dels Ecosis-
temes Mediterranis (ANEM) i el CISEN. Els 
òrgans gestors dels espais protegits també 
han realitzat el seu propi noticiari a partir de 
l’any 2001.

En els darrers anys, la publicació d’obser-
vacions es fa bàsicament per Internet. Pel que 
fa a les observacions més rellevants, destaca el 
blog del Consorci del Delta del Llobregat 
(www.consorcideltallobregat.blogspot.com.es), 
mentre que el portal web (www.ornitho.cat) 
de l’ICO mostra observacions de totes les es-
pècies. També cal remarcar el noticiari de 
l’entitat SOS Delta del Llobregat (www. 
sosdeltallobregat.org), que informa sobre cita-
cions fora de les reserves naturals per tal de 
divulgar-ne els valors naturals. A més, al por-
tal web (www.sioc.cat) es poden consultar da-
des referents a les campanyes d’anellament i 
als censos SOCC duts a terme per l’ICO al 
delta del Llobregat a partir de l’any 2002.

En les darreres tres dècades s’han publi-
cat diversos articles en altres revistes i butlle-
tins, com ara Quercus o el butlletí naturalista 
Spartina, editat per l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, on aparegué el primer anuari or-
nitològic extens.

Una de les espècies més estudiades ha es-
tat el corriol camanegre, del qual hi ha diver-
sos estudis, com per exemple Santaeufemia 
et al. (1990), Figuerola i Cerdà (1998) i Mon-
talvo et al. (2008).

També cal remarcar el llibre Els ocells del 
delta del Llobregat (Gutiérrez et al., 1995), 
que resumí el coneixement que es tenia de 
l’avifauna i aglutinà les observacions que hi 
havia disperses en diferents treballs i en les 
llibretes de camp de molts ornitòlegs. La tau-
la fenològica que hi figura és molt útil, ja que 
mostra en períodes de cinc dies quan s’havia 
registrat cada espècie.

Entre 1995 i 2003, el CISEN fa diversos 
estudis sobre l’avifauna del Delta. En sobre-
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surt l’Atles d’ocells nidificants del Prat de Llo-
bregat, el primer estudi d’aquestes caracterís-
tiques realitzat al Delta (Santaeufemia, 1998). 
Posteriorment, s’han executat diverses ini-
ciatives similars en altres municipis, com ara 
l’Atles de biodiversitat de Viladecans (Batriu 
et al., 2010) o un estudi de les aus nidificants 
i hivernants de la plana de Gavà efectuat per 
DEPANA (Defensa del Patrimoni Natural) 
(Bastida, 2012-2014).

Entre els anys 1999 i 2002, l’ICO duu a 
terme el segon Atles dels ocells nidificants a 
Catalunya (Estrada et al., 2004), i entre 2006 
i 2009, l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hi-
vern (Herrando et al., 2011). Aquests llibres 
permeten copsar clarament la importància 
del delta del Llobregat en l’àmbit català.

El 5 de juny de 2004 es fa a Sant Boi de 
Llobregat la 1a Trobada d’Estudiosos del 
Delta del Llobregat, amb sis de les vint po-
nències dedicades a l’ornitologia, com per 
exemple Santaeufemia et al. (2004).

Amb les obres del Pla Delta i les declara-
cions d’impacte ambiental associades, aparei-
xen seguiments a les zones afectades, com per 
exemple la vigilància ambiental i el monito-
ratge del corriol camanegre a les platges de 
Ca l’Arana i la Magarola entre 2002 i 2007.

Entre 2006 i 2010, SEO/BirdLife fa un 
cens mensual d’aus marines en diferents 
punts del litoral català, els resultats del qual 
reafirmen la importància del litoral deltaic a 
Catalunya.

La darrera revisió publicada de la llista 
d’ocells del delta del Llobregat és López i 
Santaeufemia (2014).

Tot aquest volum d’informació ens per-
met afirmar que el coneixement actual que es 
té de l’avifauna del Delta és força elevat. No 
obstant això, encara queden coses per confir-
mar i, segurament, també per descobrir pel 
propi dinamisme de les poblacions d’ocells i 
per la dificultat de detecció que presenten al-
guns grups, com ara les aus nocturnes o els 
passeriformes de canyissar. També cal tenir 
en compte que una part molt important 
d’aquests espais naturals és privada o d’accés 
restringit i que l’activitat ornitològica es con-

centra en els llocs amb millors condicions 
per a l’observació d’ocells, preferentment els 
aquàtics.

Les dades consultades per a la redacció 
d’aquest capítol provenen de diverses fonts, a 
banda de dades pròpies (1). Per tal de facili-
tar-ne la lectura s’ha assignat un número a 
les més consultades: Gutiérrez et al., 1995 
(2); censos d’aus aquàtiques hivernants orga-
nitzats per ornitòlegs del CISEN (3); censos 
d’ocells nidificants i hivernants organitzats 
per les reserves naturals del delta del Llobre-
gat (4); memòries de gestió i censos d’ocells 
nidificants i hivernants del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat (5); Gutiérrez i Santaeu-
femia, 1987 (6); Santaeufemia, 1998 (7); no-
ticiaris ornitològics dels òrgans gestors del 
Delta (8); www.ornitho.cat (9); anuaris d’or-
nitologia de Catalunya de l’ICO (10); noti-
ciari ornitològic El Pebret del CISEN (11); 
noticiari ornitològic Vistavui (12).

18.3. TRANSFORMACIÓ DEL MEDI

18.3.1. Evolució fins al segle xx

Durant molts segles, el delta del Llobregat va 
ser un territori inhòspit dominat pels aigua-
molls i els boscos de ribera, i sotmès a les re-
currents riuades del Llobregat (típiques del 
seu règim mediterrani).

A partir del segle xv comencen les prime-
res rompudes de marines (maresmes) per 
conrear. Es tractava d’una agricultura de 
secà, principalment cereal (Fabró et al., 
1989), i testimonial, que es localitzava al peu 
de les serralades i al voltant de les petites po-
blacions emergents. Fins al segle xix els con-
reus augmenten tímidament i els ramats són 
una activitat econòmica principal (Panareda 
i Sans, 2002).

Així, el delta del Llobregat arriba a co-
mençament del segle xix sense patir cap 
gran transformació, però al llarg d’aquest se-
gle i de la primera meitat del xx, una gran 
part de la plana deltaica es converteix en una 
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immensa horta que redueix gradualment els 
conreus de secà i deixa els aiguamolls arraco-
nats al sector litoral.

El descobriment de l’aqüífer també va ser 
determinant al segle xx per a la instal·lació de 
grans indústries. Paral·lelament, els nuclis 
urbans van experimentar un notable creixe-
ment, sobretot al marge esquerre del riu. A 
més, els extensos boscos de ribera que devien 
ocupar bona part del Delta van desaparèixer 
quasi totalment (Folch, 1988).

Malgrat que tot plegat va comportar un 
canvi paisatgístic enorme, fins a la dècada de 
1960 encara es conservaven una taca impor-
tant d’aiguamolls, una pineda litoral sense 
fragmentar, un riu sense canalitzar i poc 
contaminat, i uns sorrals costaners ben con-
servats.

Encara que gairebé no es coneixen dades 
de les poblacions d’ocells del segle xix, sem-
bla clar que la forta expansió dels conreus de 
regadiu és molt probable que minvés sensi-
blement les poblacions d’aus aquàtiques i 
d’ocells típics de secà, com la guatlla. D’altra 
banda, deuria afavorir espècies com el mus-
sol comú, l’òliba i la cuereta groga. També 
cal remarcar que, fins a la dècada dels anys 
seixanta, una part considerable del regadiu 
establert es va dedicar als arrossars. Aquests 
conreus romanen inundats durant mesos, de 
manera que funcionen com una zona humi-
da que pot ser utilitzada per molts ocells 
aquàtics (Dies i Dies, 1998). Aquest fet pro-
bablement podria haver compensat parcial-
ment la destrucció d’estanys i maresmes du-
rant aquest període. Posteriorment, alguns 
dels arrossars que es deixaren de cultivar fo-
ren recolonitzats pels salobrars, com les ma-
rines de Cal Nani, Can Sabadell i Can Fargas.

D’altra banda, alguns conreus d’horta 
eren inundats periòdicament (estanyats) per 
tal de reduir la salinitat del sòl en els terrenys 
més argilosos, principalment del Prat de Llo-
bregat. Aquesta pràctica proporcionava la 
principal zona d’alimentació i repòs de limí-
coles, gavines i xatracs durant el pas prenup-
cial, almenys entre la dècada dels anys vui-
tanta i mitjan anys noranta. Els limícoles es 

trobaven en major nombre en els estanyats 
de majors dimensions, els que estaven inun-
dats més temps i els que eren més pròxims al 
mar (Brotons, 1998). En els darrers anys, la 
superfície i la duració dels estanyats ha dis-
minuït dràsticament, de manera que actual-
ment el seu valor ornitològic és molt menor.

A la segona meitat del segle xx, amb un 
creixement poblacional exponencial i el 
desenvolupament de grans infraestructures 
de comunicació i turístiques, el Delta va patir 
la segona i més important transformació 
(Panareda i Sans, 2002). Les zones humides 
es van reduir, fragmentar i deteriorar dràsti-
cament. Els conreus també van experimentar 
un fort retrocés per la pressió dels polígons 
industrials, i el riu va esdevenir un canal sen-
se pràcticament bosc de ribera i molt conta-
minat. Així, arribem a les portes del segle xxi 
amb un paisatge profundament humanitzat, 
amb comptats exemples d’hàbitats ben con-
servats.

El bitó és un dels ocells que s’ha pogut 
constatar que va desaparèixer per aquesta 
profunda transformació. Va criar al Delta 
fins al 1955, però el desenvolupament de 
l’aeroport del Prat va transformar els aigua-
molls on niava (Muntaner et al., 1983).

D’altra banda, el port de Barcelona va 
provocar una regressió important del litoral. 
Així, el far que hi havia a la riba esquerra del 
riu es trobava a 320 metres terra endins l’any 
1862, mentre que el 1970 ja era arran de mar. 
Al marge dret, la masia de Cal Truc fou aba-
tuda pel mar després que la línia de costa re-
trocedís 299 metres entre els anys 1956 i 
1999 (González, 2001).

18.3.2. La darrera gran 
transformació: el Pla Delta

L’inici del segle xxi, malgrat la creixent cons-
ciència ambiental, ha estat una continuïtat 
de la gran pressió urbanística de la segona 
meitat del segle xx. L’execució de les grans 
infraestructures de l’anomenat Pla Delta 
(ampliació de l’aeroport del Prat i del port de 
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Barcelona, el desviament del riu, l’arribada 
de l’AVE, etc.) suposà la destrucció parcial o 
total d’importants reductes (González i San-
taeufemia, 2000):

— El Pas de les Vaques. Presentava el ca-
nyissar més extens de tota la plana deltaica. 
Així, era l’única localitat de nidificació de 
l’arpella vulgar de la província de Barcelona, 
hi niava l’agró roig i s’hi formaven impor-
tants joques d’ardeids, arpelles i passerifor-
mes. També hi havia erms i un salicornar 
notable, on es va descobrir el trobat com a 
nidificant. Va desaparèixer per la construc-
ció de la terminal T1 de l’aeroport.

— La Podrida. Sector del litoral amb sor-
rals costaners, erms i maresmes d’inundació 
temporal que allotjava un terç de la població 
deltaica de corriol camanegre i unes deu pa-
relles de terrerola vulgar. A l’hivern s’havien 
censat desenes de becadells, màxims de deu 
becadells sords i diverses espècies de passeri-
formes propis de zones humides, com ara la 
cotxa blava (1). Durant les migracions sobre-
sortien les citacions de corriol pit-roig (2). 
Va desaparèixer per l’ampliació del port.

— La Volateria. Extensa zona d’erms i sa-
licornars que incloïa també les basses del 
Reial Club de Golf El Prat, que tenien una 
bona qualitat hidrològica. S’hi constatà la ni-
dificació de martinet menut (màxim de set 
parelles el 1998), agró roig, corriol camane-
gre i terrerola vulgar. A més a més, va ser 
l’única localitat deltaica de cria coneguda de 
l’alosa vulgar als anys noranta i hi ha dades 
de nidificació possible de rascletó. Elimina-
ció total amb la construcció de la Terminal 1 
i la tercera pista de l’aeroport. Únicament va 
quedar la llacuna de la Roberta, situada fora 
de l’aeroport, enmig de la pineda litoral.

— Reguera de les Bogues. Canal situat 
entre el Remolar i el Pas de les Vaques que 
acollia una de les principals poblacions 
d’ànecs hivernants, especialment de xarxets. 
Amb l’ampliació de l’aeroport se’n redueix 
dràsticament el marge esquerre i el valor or-
nitològic.

— Camps de l’aeroport. Representaven 
els herbassars més extensos de tota la plana 

deltaica, de manera que era la zona de nidifi-
cació del 70 % dels efectius de terrerola vul-
gar i presentava la principal població de crui-
xidell. A l’hivern s’hi trobava la principal zona 
d’hivernada de fredeluga i daurada grossa 
durant la dècada dels anys noranta i l’esmer-
la era regular. La seva extensió ha quedat 
molt reduïda i fragmentada amb la darrera 
ampliació de l’aeroport. A més, la presència 
diària del Servei de Control de Fauna de l’ae-
roport, per tal de disminuir la probabilitat de 
col·lisions, dificulta enormement l’ús del re-
cinte aeroportuari per part dels ocells.

— Can Sabadell. Maresmes, canals i 
camps de conreu d’importància per a l’ali-
mentació d’ardeids, fredelugues, daurades, 
becadells, arpella vulgar, esmerla, polla pin-
tada, cotxa blava, tallareta cuallarga i repica-
talons. Sovint es tracta d’exemplars que des-
cansen al Remolar, com és el cas dels ànecs 
collverds. Eliminació parcial per les darreres 
ampliacions de l’aeroport, inclosa la cons-
trucció d’un aparcament en una zona de ma-
resma protegida l’any 2006.

— Pineda de Can Camins i dels Militars. 
Era una de les pinedes millor conservades de 
tota la plana deltaica, amb destacades pobla-
cions nidificants de xixella, xot, picot verd i 
papamosques gris, a més de ser un refugi im-
portant per als rapinyaires hivernants. Es va 
talar un terç de la seva superfície per a la 
construcció de la tercera pista de l’aeroport.

— Restes de l’estany de l’Illa. Aquest es-
tany es dessecà el 1974 per a la construcció 
del càmping Cala Gogó. Únicament va que-
dar una zona de prats inundables on s’arri-
baren a veure espècies d’interès com el capó 
reial, la polla pintada i el rascletó (1). Elimi-
nació total amb la construcció de la tercera 
pista de l’aeroport.

— Reserva Natural de la Ricarda. L’am-
pliació de l’aeroport ha comportat la tala 
d’una part de la pineda i una alteració greu 
del sistema hídric de l’estany, per l’elimina-
ció de l’aportació d’aigua dolça d’un canal de 
reg. L’eutrofització i la salinització de l’aigua 
posteriors són els causants de l’alarmant dis-
minució d’ànecs experimentada (5).
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— Reserva Natural del Remolar-Filipines. 
Els impactes directes de l’ampliació de l’aero-
port foren la destrucció d’una part del canyis-
sar de la llacuna del Remolar i la instal·lació 
d’estructures metàl·liques enmig de la llera.

D’altra banda, la compra dels terrenys de 
la Reserva Natural de Ca l’Arana i la imple-
mentació de mesures de gestió, com a com-
pensació pel desviament del riu, han suposat 
una millora per a diverses espècies:

— La creació d’una platja d’accés restrin-
git amb un aiguamoll interior ha propiciat la 
nidificació d’algunes espècies que no es té 
constància que haguessin nidificat anterior-
ment al Delta, com ara l’ànec blanc (des de 
2003), la garsa de mar (des de 2008) i el bec 
d’alena (només l’any 2007) (1 i 5). D’altres 
ocells han tornat a niar després de molts anys 
sense fer-ho, com per exemple el xatrac me-
nut (entre 2008 i 2012). Malauradament, les 
molèsties ocasionades per embarcacions i de-
predadors terrestres estan dificultant la repro-
ducció dels ocells aquàtics (5). D’altra banda, 
s’ha convertit en una de les zones més impor-
tants d’alimentació i repòs de molts ocells 
aquàtics migradors i hivernants (especial-
ment per a l’àguila pescadora i diversos limí-
coles, com ara el polit cantaire i el pigre gris).

— La creació d’una llacuna d’aigua dolça 
(Cal Tet), d’unes parcel·les amb vegetació he-
lofítica per a la depuració terciària de la de-
puradora del Prat i, recentment, d’uns prats 
inundables a Cal Nani, també ha sigut molt 
important per a altres espècies. Així, fou la 
primera zona on tornà a criar la perdiu de 
mar (any 2004) i hi trobem la població nidi-
ficant més important d’ànec griset, xibec, ca-
bussó emplomallat, martinet menut, fotja 
vulgar i polla blava (1 i 5). També hi ha dades 
de cria de bernat pescaire (des de 2009), agró 
roig, martinet de nit i martinet blanc (5). I, a 
més, s’ha convertit en la principal zona d’hi-
vernada de bitó i becadell sord (5).

No obstant això, cal tenir en compte que 
no es tracta d’un guany net, sinó d’una trans-
formació de l’hàbitat en què algunes espècies 
han perdut terreny, principalment ocells 
agraris i de jonqueres.

La nova llera del riu Llobregat també ha 
comportat uns canvis remarcables. La seva 
amplada és superior a l’antiga, ja que ha pas-
sat de 70 a 250 metres, de manera que afavo-
reix el procés de sedimentació. A més a més, 
ja no es forma una barra de sorra a la seva 
desembocadura, fet que possibilita una en-
trada d’aigua de mar notable i que canvia en 
funció dels corrents marins. Això provoca 
que el nivell de l’aigua a la nova llera sigui 
variable inclús al llarg del dia sense que hi 
hagi riuades o un temporal rellevant, fet 
insòlit en els rius catalans. Pel que fa als mar-
ges, actualment són més artificials, ja que es-
tan constituïts en la seva major part per una 
escullera on no ha pogut créixer la vegetació.

A conseqüència de tots aquests canvis hi-
drològics, el tram entre el pont de Mercabar-
na i Cal Lluquer es comporta actualment 
com la principal zona d’acumulació de sedi-
ments emergits, fet que ha permès la forma-
ció de platges i canyissars enfront de l’escu-
llera i ha provocat una disminució de la 
profunditat de la llera. Així, s’ha generat una 
mena de sistema lacustre complementari als 
hàbitats existents a la Reserva Natural de Ca 
l’Arana. També cal citar l’espigó del riu, ja 
que s’ha convertit en una zona de repòs im-
portant per a gavines i xatracs.

Pel que fa a l’antiga llera, se n’ha conservat 
un petit tram per tal d’intentar mantenir la 
principal joca de corbs marins del Delta, que 
es troba als eucaliptus de la riba dreta. Amb 
tot, el seu futur és incert, ja que és una zona 
afectada per noves infraestructures viàries.

18.4. GRAU DE PROTECCIÓ 
AVIFAUNÍSTICA DEL DELTA  
DEL LLOBREGAT

El primer reconeixement oficial de la impor-
tància del Delta fou la inclusió de les llacunes 
de la Ricarda i el Remolar, l’any 1979, a l’In-
ventario abierto de espacios naturales de pro-
tección especial, confeccionat per l’Instituto 
para la Conservación de la Naturaleza. L’any 
1984 es declaren com a zones de seguretat 
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(on es prohibeix la caça) les àrees conrea- 
des de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el 
Prat de Llobregat. Val a dir, però, que es 
tractà principalment d’una qüestió de segu-
retat ciutadana.

El pas més transcendent per a la protec-
ció dels espais naturals del delta del Llobre-
gat arribà l’any 1987, amb la creació de les 
reserves naturals parcials del Remolar-Fili-
pines i de la Ricarda - Ca l’Arana. L’àrea pro-
tegida fou de 498 ha i deixava fora zones hu-
mides tan importants com ara el Pas de les 
Vaques o la Podrida, molt probablement per 
tal de no dificultar futurs desenvolupaments 
d’infraestructures. No obstant això, el ter-
reny protegit es va anar ampliant per altres 
sectors al llarg dels anys i aparegueren noves 
figures de protecció, com el PEIN, que el 
1992 va incloure també la llacuna de la Mur-
tra i els Reguerons.

18.4.1. ZEPA núm. 146, delta  
del Llobregat

L’any 1994, la Comunitat Europea va declarar 
ZEPA la totalitat de les reserves naturals, més 
la Murtra, els Reguerons i una part del litoral 
del Prat de Llobregat. En total, 574 hectàrees.

L’any 2006 s’amplia la ZEPA amb 349 
hectàrees més i s’inclou tota aquesta superfí-
cie a la proposta catalana de la xarxa Natura 
2000 i de nous llocs d’importància comuni-
tària (LIC). L’any 2013, 31 hectàrees de la 
pineda de Can Camins s’incorporen als LIC i 
a la xarxa Natura 2000, en compliment de la 
sentència del Tribunal Suprem que estima el 
recurs contenciós administratiu 72/2007. En 
total, 954 hectàrees. D’altra banda, l’any 
2014, gran part del litoral del Delta queda in-
clòs a la ZEPA marina Espai Marí del Baix 
Llobregat - Garraf.

Cal tenir en compte, però, que les zones 
humides són medis molt canviants en funció 
del nivell d’inundació, la qualitat de l’aigua i 
el grau de cobertura vegetal, entre altres fac-
tors. La maresma del Remolar és un exemple 
de la dificultat de mantenir en el temps les 

millores aconseguides amb la implementació 
de les mesures de gestió inicials. L’any 1994, 
la Generalitat de Catalunya va adquirir 64 ha 
de la Reserva Natural del Remolar-Filipines. 
Una de les primeres actuacions va ser rein-
troduir un ramat de cavalls a la maresma per 
controlar el canyissar i recuperar els prats de 
salicòrnia i de jonqueres, al mateix temps 
que es millorà el control hídric de la mares-
ma i es van construir illetes per a la nidifica-
ció d’aus aquàtiques. Aquestes i d’altres ac-
tuacions possibilitaren un fort increment de 
les poblacions de diverses aus migratòries, 
hivernants i nidificants, just abans de les 
obres del Pla Delta (Gutiérrez, 2000). Per 
exemple, el bernat pescaire i la polla blava es 
reproduïren per primer cop al Delta (4), 
mentre que els ocells aquàtics hivernants 
passaren dels 4.283 exemplars censats el 
1987 a 20.837 l’any 2000 (3 i 4).

Malauradament, en els darrers anys ha 
minvat clarament el nombre d’alguns ocells 
aquàtics a la maresma del Remolar i rodalia. 
L’empitjorament de la qualitat de l’aigua a 
conseqüència de l’acumulació d’elevats ni-
vells de nitrogen i fòsfor, l’alteració del seu 
règim hidrològic (que ha comportat un in-
crement i un canvi de composició de la co-
bertura vegetal a causa de l’estiatge), la pèr-
dua d’importants espais naturals adjacents i 
l’augment de depredadors (porc senglar, visó 
americà i guineu) es troben entre els factors 
responsables d’aquest declivi (5).

Val a dir que, tant en el cas del Remolar 
com en el de la Ricarda i la platja de l’Arana, 
s’està treballant per tal de revertir els proces-
sos negatius que estan patint (5).

18.4.2. IBA núm. 140, delta  
del Llobregat

Des del 1990, la Comissió Europea encarrega 
a SEO/BirdLife l’inventari de les IBA (Impor-
tant Bird Areas) al territori espanyol. Les IBA 
són aquelles zones en les quals es troba pre-
sent regularment una part significativa de la 
població d’una o de diverses espècies de con-

delta-llobregat.indb   584 12/12/2018   16:52:17



ELS OCELLS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 585

servació prioritària segons BirdLife Interna-
tional.

Malgrat que les IBA no són una figura de 
protecció, la Comissió Europea les utilitza 
com a document tècnic de referència per a la 
designació de les ZEPA. De fet, l’Estat espa-
nyol va ser condemnat l’any 2007 pel Tribu-
nal de Luxemburg a declarar més zones 
ZEPA després de comparar les declarades 
per les comunitats autònomes i l’inventari de 
les IBA de 1998.

El 1992 es va aprovar l’IBA núm. 140, 
delta del Llobregat, que incloïa 2.200 ha, de 
les quals les obres d’ampliació de l’aeroport i 
el port destruïren unes 600 ha. El 2010 SEO/
BirdLife, DEPANA i SOS Delta del Llobregat 
van proposar l’ampliació d’aquesta IBA, que 
va ser aprovada el 2011. La nova IBA conté 
unes 3.500 ha, després de la incorporació de 
la llera del Llobregat fins a Molins de Rei, 
l’antiga desembocadura del riu, les pinedes 
de Gavà i una gran part dels conreus de Sant 
Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà. Evi-
dentment, les 923 ha protegides de la ZEPA 
estan incloses en aquesta IBA, però només 
representen un 26 % de la seva superfície. 
Això posa de manifest que els actuals espais 
naturals protegits són insuficients per a ga-
rantir la supervivència de tota la diversitat 
ornítica que utilitza la plana deltaica. Fins i 
tot, la declaració d’impacte ambiental del 
desviament del riu obliga les administracions 
a incorporar la nova llera del Llobregat a la 
Reserva Natural de la Ricarda - Ca l’Arana, 
però a dia d’avui aquest fet no s’ha produït.

Les 2.500 ha d’IBA que no estan declara-
des com a ZEPA acullen destacats valors orni-
tològics, alguns d’únics al delta del Llobregat:

— Colònia de gavina corsa a la illeta de la 
nova llera del Llobregat des del 2009, amb un 
màxim de 633 parelles el 2012 (5), que repre-
senta el 2 % de la població mundial (IUCN, 
2013).

— Observació de 102 espècies aquàtiques 
a la nova llera del Llobregat entre el pont de 
Mercabarna i Cal Lluquer, 22 de les quals es-
tan incloses a l’annex i de la Directiva Aus. 
En destaquen el morell xocolater, el becpla-

ner, l’àguila pescadora, el bec d’alena, la gavi-
na capnegra i el xatrac gros (1, 8 i 9).

— Nidificació d’ànec blanc, ànec griset, 
morell cap-roig i xibec al tram del riu entre el 
pont de Mercabarna i Cal Lluquer (1 i 5). 
Concentracions postnupcials i hivernals des-
tacables d’anàtids, fotges, gavines i gavians. 
Principal grup de morell cap-roig al delta 
l’hivern 2012-2013 (1).

— El tram del riu entre el pont de Merca-
barna i Cal Lluquer s’ha convertit en la mi-
llor zona deltaica de repòs i alimentació del 
flamenc. Així, s’hi ha detectat gairebé tots els 
mesos de l’any des de setembre de 2011, amb 
una concentració màxima de fins a 61 exem-
plars (8).

— Nidificació de cames llargues al riu, la 
riera Roja i la zona de Mas Blau en nombre 
molt oscil·lant (1). Fins a 77 parelles l’any 
2000 al riu Llobregat entre el pont de la C-31 
i Sant Boi de Llobregat (4).

— Joques hivernals de martinets de nit (fins 
a 35 exemplars el 2011), martinet blanc (fins a 
120 exemplars el 1999) i esplugabous al tram 
de riu entre el Prat de Llobregat i els aigua-
molls de Molins de Rei (1 i 4).

— Nidificació de 4 parelles de martinet 
de nit i 1 de bernat pescaire l’any 2011 als ai-
guamolls de Molins de Rei (12).

— Bona part de les parelles de corriol petit 
nien fora dels espais protegits, com per exem-
ple al riu i als camps de conreu de Gavà (1).

— Hivernada de 10-30 exemplars de tor-
lit a la zona agrícola de Sant Boi de Llobregat 
- Viladecans, que suposa la principal agrupa-
ció de torlit de la plana deltaica (1).

— D’una manera més irregular, també es 
pot veure la daurada grossa, amb un recomp-
te màxim de 220 exemplars (1).

— Concentracions postnupcials de gavi-
na capnegra superiors als 500 exemplars a la 
zona agrícola entre el riu i Can Dimoni (1).

— Concentració prenupcial d’un mínim 
de 19 falcons cama-rojos a la zona agrària 
compresa entre Ca n’Inglada i Can Dimoni 
el maig de 2015 (1).

— Nidificació de cuereta groga als con-
reus de regadiu, principalment als de carxo-
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fa, on es donen les majors densitats de tota la 
plana deltaica (7).

— Nidificació de gairebé tota la població 
deltaica de terrerola vulgar i trobat als erms 
de l’aeroport (1).

— Nidificació de perdiu de mar als erms 
de l’aeroport el 2013 (1).

— Com que les zones agrícoles tenen una 
extensió minúscula dintre dels espais prote-
gits, els conreus de l’IBA són vitals per a la 

Figura 1. Mapa del delta del Llobregat amb la delimitació de la ZEPA i l’IBA. Autora: Rosa Cases.
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supervivència d’ocells com el mussol comú, 
la cogullada vulgar i el cruixidell (1).

— Als canals dels camps de conreu nidifi-
quen cabussets i boscarles de canyar, a més de 
ser zones d’alimentació per als ardeids (1).

— La principal joca de corb marí gros es 
troba a la llera antiga del Llobregat, que  
és una zona d’aturada regular d’aus aquàti-
ques, com ara l’agró roig, l’àguila pescadora, 
el xibec i la polla blava. També s’han de des-
tacar les dades hivernals de becada i boscarla 
mostatxuda, a més de la nidificació de mar-
tinet menut, xixella i diverses parelles de ca-
busset (1).

— El conjunt d’alberedes, pinedes i espais 
agropecuaris del sector de la Pava (Gavà) re-
presenta un mosaic únic al Delta, on destaca 
l’abundància i diversitat de picots.

D’altra banda, el 1998 es va declarar el 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que inclou 
una gran part dels conreus del delta del Llo-
bregat. Es tracta d’una figura de protecció 
urbanística que, malgrat reconèixer els va-
lors ecològics d’aquests terrenys, s’ha revelat 
com a insuficient per a garantir-ne la protec-
ció. Una prova clara d’aquest fet és que l’any 
2012 la Generalitat de Catalunya va oferir 
800 ha d’aquest parc per a la construcció del 
macrocomplex de joc i oci conegut com a 
Eurovegas.

18.5. CARACTERÍSTIQUES MÉS 
RELLEVANTS DE L’AVIFAUNA  
DEL DELTA

El tret que crida més l’atenció de l’avifauna 
del Delta és la gran quantitat d’espècies que 
s’hi han observat. Amb 337 espècies vistes 
(López i Santaeufemia, 2014), conté un dels 
registres més elevats d’un espai natural cata-
là. Per a fer-nos una idea d’aquest ordre de 
magnitud, cal recordar que la llista catalana 
suma 415 espècies (Gil-Velasco et al., 2015). 
És a dir, en aquest 0,3 % del territori català 
s’hi han vist el 81 % de les espècies, una xifra 
que continua creixent. Les raons que expli-
quen aquesta diversitat són:

— Una ubicació privilegiada, atès que hi 
conflueixen diferents rutes migratòries. Al 
llarg del litoral català transcorre una part im-
portant del flux migratori d’aus que passen 
per la Mediterrània occidental en els seus 
desplaçaments entre les àrees de cria i les 
d’hivernada. A més, els ocells també migren 
per l’interior a través de les valls fluvials i les 
collades per tal de travessar les serralades. 
Justament, el riu Llobregat té un curs idoni 
per ser resseguit pels ocells, ja que té una 
orientació nord-sud, que coincideix amb la 
direcció migratòria. D’altra banda, un bon 
nombre d’exemplars migren a través de la 
mar Mediterrània, de manera que a la prima-
vera és habitual detectar ocells migratoris 
que arriben a la costa deltaica provinents de 
mar endins (1).

— La realització de campanyes d’anella-
ment durant la migració primaveral a dife-
rents punts del sud d’Europa dins del projec-
te Piccole Isole ha constatat la importància 
del delta del Llobregat com a punt estratègic 
per a diverses espècies (www.sioc.cat; Gar-
gallo et al., 2011).

— Una gran varietat d’hàbitats existent. 
De manera afegida, aquests hàbitats tenen 
una extensió més aviat petita, fet que facilita 
la detecció de les espècies de rara aparició 
respecte a les zones humides d’una major en-
titat. Per exemple, si ho comparem amb el 
delta de l’Ebre, la superfície on poden aparèi-
xer les rareses i la quantitat d’ocells «co-
muns» que poden dificultar la seva troballa 
són molt menors.

— És una de les comptades zones humi-
des d’una certa grandària que romanen a Ca-
talunya, a conseqüència de la destrucció 
d’aquests hàbitats portada a terme per l’ho-
me al llarg dels darrers segles. De fet, es con-
sidera la tercera zona humida més important 
de Catalunya (Viada, 1998), després del delta 
de l’Ebre i els aiguamolls de l’Empordà. L’es-
cassetat d’aquest hàbitat i la gran diversitat 
d’avifauna que conté provoquen que hi hagi 
una gran quantitat d’aus que depenen de la 
subsistència d’aquests ambients, de manera 
que és cabdal per a la conservació del patri-
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moni natural de Catalunya protegir aquests 
indrets amb uns veritables criteris conserva-
cionistes. De fet, el delta del Llobregat és 
l’únic indret del litoral entre el delta de l’Ebre 
i els aiguamolls empordanesos on pot atu-
rar-se la pràctica totalitat d’espècies aquàti-
ques migratòries.

— És un dels indrets de l’Estat espanyol 
amb una major tradició ornitològica i quan-
titat d’observadors, fets que, juntament amb 
la realització de diverses campanyes d’ane-
llament científic d’ocells durant les migra-

cions, ajuden a la detecció de les espècies 
migratòries més escasses. Així, les espè- 
cies accidentals al Delta suposen el 25 % del 
total citat.

Durant les migracions és quan el Delta 
acull una major diversitat avifaunística, fins 
al punt que en un mateix dia no és rar que un 
mateix grup d’observadors vegi més de cent 
espècies d’ocells. Aquesta concentració és es-
pecialment evident en dies amb condicions 
meteorològiques adverses, ja que els migra-
dors es veuen més forçats a aturar-se. Així, el 

Taula 1. Registres màxims d’alguns ocells al Delta.

Nom científic Exemplars Lloc d’observació Data Autor de 
l’observació

Egretta garzetta 326 Maresma de les Filipines 04.09.2001 R. Gutiérrez (8)
Nycticorax nycticorax 62 — 28.08.1998 J. Ballesta (10)
Egretta alba 15 Maresma de les Filipines 21.09.2004 X. Sampere (10)
Plegadis falcinellus 120 Maresma de les Filipines 06.03.2015 J. Valladares (9)
Platalea leucorodia 14 Maresma de les Filipines 14.02.2012 R. Bastida (1)
Phoenicopterus roseus 80 Maresma de les Filipines - 

Cal Nani
22.02.2013 F. López,  

X. Santaeufemia  
i N. Úrios (8)

Falco vespertinus 24 Cal Dimoni - aeroport 20.05.2015 X. Larruy (1)
Himantopus himantopus 280 Maresma de les Filipines 04.04.2002 R. Gutiérrez (8)
Haematopus ostralegus 35 Platja del Remolar 01.03.2013 S. Bosch (8)
Glareola pratincola 25 Maresma de les Filipines 16.04.2013 A. Ramal (8)
Calidris temminckii 9 Llacuna de Cal Tet 23.04.2011 R. Bastida (1)
Tringa totanus 237 Platja de Ca l’Arana 12.04.2013 F. López (8)
Numenius phaeopus 97 Platja de Ca l’Arana 21.04.2007 X. Larruy (1)
Numenius arquata 96 Maresmes de Cal Nani 06.03.2013 F. López (8)
Philomachus pugnax 122 Maresma de les Filipines 30.03.2002 A. Ramal (8)
Larus minutus 2.000 Platja del Remolar 10.04.2010 R. Bastida (1)
Chlidonias leucopterus 25 Maresma de les Filipines 28.04.2013 M. García, J. Marco 

i G. Rodríguez (8)
Chlidonias niger 2.000 Litoral del Remolar 19.04.1991 R. Gutiérrez  

i O. Muntaner (2)
Sterna sandvicensis 835 Platja de Ca l’Arana 02.08.2010 F. López (8)
Hippolais icterina 9 Zona d’anellament del 

Remolar
12.05.2008 J. Castelló (8)
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Delta és una zona d’aturada regular d’aus es-
casses a Catalunya com el becplaner, l’àguila 
pescadora, el rascletó, el territ de Temminck, 
el territ gros, la siseta, el fumarell alablanc, la 
piula gola-roja, la busqueta icterina, el mos-
quiter ibèric i, fins i tot, d’espècies considera-
des rareses fins fa ben poc a la península Ibè-
rica, com ara el territ pectoral (1 i 8).

Cada espècie té el seu patró migratori, 
però majoritàriament el pas prenupcial es 
concentra entre març i maig, mentre que el 
postnupcial és més dilatat i es dóna bàsica-
ment entre juliol i novembre (1 i 2).

Algunes de les xifres més remarcables 
d’ocells aturats que s’han assolit durant els 
passos migratoris, s’indiquen a la taula 1.

18.5.1. Ocells propis de zones 
humides

Un dels trets més destacats és el bon nombre 
d’espècies nidificants regulars en els darrers 
anys, que inclou set espècies de larolimícoles, 
cinc d’ànecs, quatre de ràl·lids, tres d’ardeids 
i dues de cabussons. Algunes d’aquestes es-
pècies es troben molt localitzades a Catalu-
nya, fins al punt que el delta del Llobregat ha 
estat l’única zona de nidificació regular du-
rant diversos anys d’ànec blanc, garsa de 
mar, perdiu de mar, gavina corsa i xatrac 
menut, a banda del delta de l’Ebre, on el 
nombre de parelles reproductores és lògica-
ment força superior (1 i 5). També destaquen 
pel seu volum les poblacions dels diferents 
anàtids, el cabusset, el martinet menut, la 
fotja vulgar i la polla blava.

D’altra banda, hi ha espècies que es po-
den arribar a trobar al llarg del període re-
productor, si bé no hi nien. Algunes són re-
marcables en l’àmbit català, com ara l’agró 
blanc, el becplaner, el capó reial, el flamenc, 
el martinet ros, el bec d’alena, la gavina cap-
negra, el xatrac becllarg, el curroc i el fuma-
rell carablanc (1, 6, 7, i 8). En un futur, algu-
na d’aquestes aus hi podria arribar a criar, tal 
com ja ho ha fet anteriorment el martinet ros 
l’any 2000 i el bec d’alena el 2007 (4 i 5).

A més, segons els tres darrers censos 
d’ocells aquàtics hivernants a Catalunya pu-
blicats, el delta del Llobregat és la segona 
zona més important d’ànec blanc, ànec gri-
set, xibec, morell cap-roig, cabusset, polla 
blava i fotja vulgar (Gutiérrez, 2008-2010).

També cal remarcar la presència més o 
menys regular d’espècies escasses o localitza-
des a Catalunya durant l’hivern, com el mo-
rell xocolater, el bitó, el martinet menut, el 
martinet de nit, el cabussó collnegre, el cor-
riol camanegre, el pigre gris, el territ tres-
dits, el territ variant, el corriol petit, el becut, 
la gamba verda i la gamba roja pintada (1, 3, 
4 i 5).

D’una manera més puntual, s’ha observat 
el becplaner, el flamenc, el bec d’alena, la va-
lona, el batallaire, el remena-rocs, la gavina 
menuda, la gavina capblanca i la gavina cen-
drosa (1, 3, 4 i 5).

Val a dir que els poblaments d’ocells du-
rant el període hivernal depenen molt de la 
climatologia, tant la de la pròpia localitat 
com la de les àrees situades més al nord. Així, 
a causa d’onades de fred que afecten latituds 
superiors, poden arribar grans nombres 
d’aus aquàtiques, perquè es glacen les zones 
humides i les aus no poden alimentar-se i es 
veuen obligades a migrar cap al sud. Entre 
tots els episodis ben documentats sobresurt 
l’onada de fred de gener de 1985, ja que se 
censaren xifres rècord al Delta de diverses 
espècies. Tot i la intensa activitat cinegètica, 
destaquen 77 xibecs, 29 flamencs, 15 becs 
d’alena, 13 becades, 31 becuts, 6 gambes ro-
ges vulgars i, per la seva raresa a Catalunya, 
els quatre exemplars observats de xarxets 
marbrencs, set morells buixots, set becs de 
serra petits i sis becs de serra grossos (3).

18.5.2. Ocells marins

El litoral presenta una productivitat elevada 
en el context mediterrani per l’efecte del 
corrent liguroprovençalcatalà en el talús 
continental i, especialment, per les aporta-
cions del riu Llobregat, de manera que és 
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una zona molt important d’alimentació 
d’aus marines al llarg de l’any (Arcos et al., 
2009). L’espècie reproductora més destaca-
ble al Delta és la gavina corsa, ja que és un 
ocell endèmic de la Mediterrània que es tro-
bava en perill d’extinció durant la segona 
meitat del segle xx (Oro i Martínez a Estra-
da et al., 2004).

A més, aquest litoral és una zona de dis-
persió post-reproductora d’ocells piscívors 
que nien en altres contrades. Per exemple, 
nombroses famílies de xatrac becllarg arri-
ben als voltants de la desembocadura del 
Llobregat a partir de juliol, fet que suggereix 
que si els xatracs no nien al Llobregat és pro-
bablement per la manca d’un lloc adequat on 

fer el niu, tal com passava anteriorment amb 
la gavina corsa. Bona part d’aquests indivi-
dus segurament provenen del delta de l’Ebre, 
ja que, diverses vegades, al juliol s’ha obser-
vat un pas migratori cap al nord, al llarg del 
litoral deltaic (1).

A l’hivern es poden arribar a veure les tres 
espècies de calàbries, diversos cabussons, di-
ferents anàtids marins, gavots i diversos parà-
sits i gavines (1, 2, 3, 4, 5 i 8). Malgrat que 
molts d’aquests ocells són molt escassos i no 
es veuen cada temporada, destaca l’abundàn-
cia d’algunes gavines, com ara la capnegra, 
amb un registre màxim de 10.343 exemplars 
el gener de 1991 (4), fet que confereix una 
importància internacional al Delta. En el 

Mitjançant estudis de segui-
ment remot, s’ha demostrat que 
els adults reproductors de les bal-
drigues balears i de les cendroses 
vénen a alimentar-se a la costa 
ibèrica mentre crien a les illes Ba-
lears (Arcos et al., 2012). Així, du-
rant la primavera es poden veure 
centenars de baldrigues balears, 
amb un màxim d’uns 2.200 indivi-
dus el 27 d’abril de 2002 (1), fet 
que converteix aquest litoral en la 
segona zona més important d’ali-
mentació durant la nidificació 
(Arcos et al., 2009).

També s’ha constatat l’alimen-
tació a la costa central catalana de 
baldrigues mediterrànies repro-
ductores (Péron et al., 2013), tal 
com segurament també fa l’ocell 
de tempesta. La magnitud dels 
grups censats d’aquestes baldri-
gues atorga una importància in-
ternacional al Delta, especialment 
en el cas de la balear, ja que és un 
ocell considerat en perill crític 
d’extinció (Arcos, 2011). Fotogra-
fia: José Manuel Arcos.

Dades de seguiment remot de baldrigues balears marcades a 
Eivissa el 2012 per SEO/BirdLife dins el marc del projecte 
LIFE + INDEMARES.
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període migratori encara es poden veure cen-
tenars de gavines menudes, però el fumarell 
negre s’ha tornat força escàs en els darrers 
anys (1, 8 i 9).

18.5.3. Ocells de medis forestals

L’hàbitat forestal més extens al Delta són les 
pinedes litorals, on sobresurt la nidificació 
del cucut reial i de la xixella (1, 2 i 7). A l’hi-
vern es poden detectar altres aus escasses al 
litoral català, com ara l’astor, la becada, el 
mussol banyut i el reietó (1, 2 i 8).

Pel que fa al bosc de ribera, a les petites 
clapes existents nien el teixidor i l’oriol, 
mentre que el picot garser petit i el picot gar-
ser gros es troben en procés de colonització 
(1, 2, 7 i 8).

Durant les migracions, aquests ambients 
són refugi d’una gran varietat de passerifor-
mes, amb màxims remarcables a la Vidala 
com ara els quaranta mosquiters xiulaires 
vistos el 28 d’abril de 2013 (8) o els mil exem-
plars de mastegatatxes estimats el 17 d’abril 
de 1996 (10).

18.5.4. Ocells de medis agraris  
i erms

Els conreus de la plana deltaica són bàsica-
ment d’horta i s’hi practica una agricultura 
molt intensiva, de manera que no acullen 
una gran diversitat d’espècies reproductores. 
No obstant això, cal destacar les poblacions 
de corriol petit i cuereta groga (1, 2 i 7). Pel 
que fa als erms, sobresurt la reproducció de 
terrerola vulgar i trobat (1).

Fora de l’època reproductora cal remar-
car la hivernada del torlit, la daurada grossa i 
l’arpella pàl·lida (1, 3, 4, 5 i 8). Durant el pas 
de tardor és quan és més probable veure 
l’àguila calçada, l’esmerla, el corriol pit-roig i 
el sisó, mentre que al pas primaveral sobre-
surten el falcó cama-roig, l’hortolà, la piula 
gola-roja i, especialment, les citacions de 
trenca dels darrers anys (1, 2 i 8).

18.5.5. Ocells de medis urbans

Als nuclis urbans trobem algunes espècies 
antropòfiles que al Delta només nien als fo-
rats de les construccions humanes, com per 
exemple el ballester. A les teulades també po-
dem trobar el gavià argentat, tal com passa a 
la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
El falcó pelegrí ha nidificat l’any 2013 en un 
edifici de l’Hospitalet de Llobregat després 
d’un projecte d’introducció.

18.5.6. Ocells d’origen domèstic

El delta del Llobregat es troba en una de les 
zones més densament poblades de l’Estat es-
panyol. Aquest fet i el costum que tenen els 
humans de tenir animals de companyia a 
casa provoquen que sigui un dels espais na-
turals on és més probable veure espècies al-
lòctones escapades de captivitat o alliberades 
directament pels seus propietaris. A més, la 
climatologia benigna del litoral català facilita 
que les espècies exòtiques més adaptables es 
puguin arribar a aclimatar. Així, es repro-
dueixen regularment el faisà vulgar, la cotor-
reta de pit gris, la cotorra de Kramer i el bec 
de corall senegalès (1, 2, 7, 8 i 9). D’altra ban-
da, també hi ha poblacions d’ocells autòctons 
que tenen un probable origen domèstic, com 
és el cas de la perdiu roja i de les oques vul-
gars nidificants.

18.6. EVOLUCIÓ DE L’AVIFAUNA  
EN EL PERÍODE 1980-2013

Els ocells poden ser uns bons indicadors dels 
canvis soferts històricament al delta del Llo-
bregat, però no trobem un grau de monito-
ratge ornitològic mínimament comparable 
amb l’actualitat fins a la dècada dels anys 
1980. Al mateix temps, els canvis profunds 
ocorreguts des d’aleshores fan molt interes-
sant una anàlisi de les variacions més remar-
cables de l’avifauna. S’han agrupat les dades 
en períodes, en funció del moment en què 
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Taula 2. Aus reproductores al delta del Llobregat entre 1950 i 2013 (1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9). No es consideren les 
espècies la nidificació de les quals s’ha comprovat només d’una manera puntual ni tampoc les que tenen un 
probable origen domèstic. Font: Elaboració pròpia.

Nom científic 1950-
1987

1988-
2002

2003-
2013 Nom científic 1950-

1987
1988-
2002

2003-
2013

Tadorna tadorna × Calandrella brachydactyla × × ×
Anas strepera × Galerida cristata × × ×
Anas platyrhynchos × × × Alauda arvensis × ×
Netta rufina × × Hirundo rustica × × ×
Aythya ferina × × Delichon urbicum × × ×
Coturnix coturnix × Anthus campestris × ×
Tachybaptus ruficollis × × × Motacilla flava × × ×
Podiceps cristatus × Motacilla alba × × ×
Botaurus stellaris × Erithacus rubecula ?
Ixobrychus minutus × × × Luscinia megarhynchos × × ×
Ardea cinerea × × Saxicola torquatus × ×
Ardea purpurea × × × Turdus merula × × ×
Circus aeruginosus × Cettia cetti × × ×
Falco tinnunculus × × × Cisticola juncidis × × ×
Rallus aquaticus × × × Acrocephalus scirpaceus × × ×
Gallinula chloropus × × × Acrocephalus arundinaceus × × ×
Porphyrio porphyrio × × Sylvia atricapilla × × ×
Fulica atra × × × Sylvia melanocephala × × ×
Haematopus ostralegus × Sylvia undata ×
Himantopus himantopus × × × Muscicapa striata × × ×
Glareola pratincola × × Aegithalos caudatus × × ×
Charadrius dubius × × × Parus cristatus ? × ×
Charadrius alexandrinus × × × Parus ater × ×
Vanellus vanellus × Parus major × × ×
Larus audouinii × Parus caeruleus ? ×
Larus michahellis × × Certhia brachydactyla × × ×
Sterna albifrons × Remiz pendulinus × × ×
Columba oenas × × × Oriolus oriolus × × ×
Columba palumbus × × Lanius senator ×
Streptopelia decaocto × × × Pica pica × × ×
Streptopelia turtur × × × Sturnus vulgaris × × ×
Clamator glandarius × × × Sturnus unicolor × × ×
Cuculus canorus × × × Passer domesticus × × ×
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s’han produït aquests grans canvis. Els anys 
escollits com a punts de tall són el 1987 (de-
claració de les reserves naturals) i mitjan 
2003 (quan ja es troben força desenvolupa-
des les obres del Pla Delta i les seves mesures 
compensatòries). En general, els censos re-
presentatius de la població real existent fan 
referència a ocells aquàtics no passeriformes.

18.6.1. Evolució de l’avifauna 
reproductora

El major esforç que suposa la realització d’un 
cens d’aus aquàtiques reproductores respec-
te a un cens hivernal ha determinat que les 
dades poblacionals completes sobre nidifi-
cants siguin més irregulars. Així, s’ha optat 
per mostrar la variació del nombre d’espè-
cies reproductores en les darreres dècades i 
també s’han inclòs dades qualitatives a partir 
de 1950.

Malgrat la disminució de la superfície 
d’espais naturals i agrícoles tan marcada que 
ha experimentat el Delta, la riquesa d’espè-
cies reproductores s’ha incrementat al llarg 
dels darrers 25 anys (vegeu la taula 2). Les 
raons principals són la protecció parcial dels 
espais naturals més rellevants, les mesures de 
gestió portades a terme i les expansions d’es-
pècies que s’han donat a una escala més gran. 
No obstant això, per a obtenir un balanç més 

complet s’hauria de tenir en compte el vo-
lum dels efectius i l’èxit reproductor. A més, 
la prospecció i els coneixements ornitològics 
del primer període eren molt inferiors.

18.6.2. Evolució de l’avifauna 
hivernant

Pel que fa als ocells aquàtics hivernants, 
l’existència de censos anuals des de 1980 (3, 4 
i 5) permet tenir un coneixement més precís 
de la seva evolució quantitativa. Cal tenir en 
compte, però, que a l’hivern hi ha més factors 
que condicionen el poblament d’ocells, a 
banda de les condicions ecològiques, com per 
exemple les temperatures a latituds majors.

D’una banda, s’han analitzat mitjançant 
el programa estadístic TRIM (Pannekoek i 
Strien, 2005) les evolucions de les aus que 
s’han registrat més regularment, amb un mí-
nim d’abundància i que les variacions de les 
quals s’ha considerat que no eren degudes 
majoritàriament a aspectes metodològics 
(taula 3).

L’evolució general de les espècies tracta-
des mostra un increment poblacional nota-
ble entre 1981 i 2013 (16 de les 25 espècies 
s’han incrementat significativament). No 
obstant això, les dades dels darrers deu anys 
mostren una disminució global preocupant 
(16 de 25 han disminuït significativament), a 

Nom científic 1950-
1987

1988-
2002

2003-
2013 Nom científic 1950-

1987
1988-
2002

2003-
2013

Otus scops × × × Passer montanus × × ×
Athene noctua × × × Serinus serinus × × ×
Tyto alba × × × Carduelis chloris × × ×
Apus melba × × × Carduelis carduelis × × ×
Apus apus × × × Carduelis cannabina × ? ?
Merops apiaster ? × × Emberiza calandra × × ×
Upupa epops × × × Emberiza schoeniclus ×
Picus viridis × × × Total confirmades 61 65 71
Calandrella rufescens ? Sense confirmar 4 1 2
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Taula 3. Tendències poblacionals dels censos hivernals d’aus aquàtiques del delta del Llobregat (3, 4 i 5). 
Entre parèntesis es mostra el percentatge de canvi mitjà anual. El gran nombre d’espècies no avaluades del 
primer període és causat per l’escassetat de dades, ja que moltes espècies només es detectaren puntualment.
Augment fort (ññ), augment moderat (ñ), estable (ó), disminució moderada (ò), disminució forta (òò), 
incert (), no avaluat (—). Font: Elaboració pròpia.
* Espècies que s’alimenten bàsicament en zones humides durant l’hivern.

Espècie 1981-1987 1988-2003 2004-2013 1981-2013
Tadorna tadorna *  ñ

(+11 %)
ñ

(+8 %)
ññ

(+13 %)
Anas penelope * — ññ

(+8 %)
òò

(–21 %)
ó

Anas strepera * ññ
(+18 %)

ññ
(+20 %)

ññ
(+24 %)

ññ
(+12 %)

Anas crecca * ññ
(+23 %)

ññ
(+16 %)

ò
(–3 %)

ññ
(+8 %)

Anas platyrhynchos * ññ
(+16 %)

ññ
(+9 %)

òò
(–12 %)

ññ
(+7 %)

Anas acuta *  ñ
(+9 %)

 

Anas clypeata *  ññ
(+18 %)

ò
(–1 %)

ññ
(+14 %)

Netta rufina * —   ññ
(+15 %)

Aythya ferina * — ññ
(+22 %)

òò
(–10 %)

ññ
(+8 %)

Aythya fuligula * ñ
(+10 %)

ò
(–10 %)



Melanitta nigra — ò
(–8 %)

 ò
(–4 %)

Tachybaptus ruficollis * ññ
(+126 %)

ññ
(+11 %)

òò
(–8,1 %)

ñ
(+12 %)

Podiceps cristatus òò
(–30 %)

  ñ
(+3 %)

Podiceps nigricollis —  ò
(–13 %)



Phalacrocorax carbo — ññ
(+40 %)

òò
(–9 %)

ññ
(+22 %)

Bubulcus ibis ññ
(+161 %)

ññ
(+15 %)

òò
(–11 %)

ññ
(+16 %)

Egretta garzetta * — ññ
(+8 %)

ò
(–5 %)

ñ
(+5 %)

Ardea cinerea * — ññ
(+16 %)

òò
(–15 %)

ññ
(+8 %)
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diferència del que succeeix amb la riquesa es-
pecífica de nidificants. L’increment del segon 
període està lligat majoritàriament a la pro-
tecció dels ocells i els hàbitats, la millora de la 
qualitat de l’aigua i les mesures de gestió de-
senvolupades. La davallada dels darrers anys 
sembla indicar que les mesures de gestió im-
plementades per a la mitigació de les conse-
qüències ecològiques del Pla Delta no han 
pogut compensar quantitativament la pèr-
dua d’hàbitat. A més, l’empitjorament de la 
qualitat de l’aigua en algunes zones humides 
importants (5) també hi ha influït, així com 
les morts i les molèsties ocasionades pel gran 
increment de la cacera als espais agraris. És 
possible, però, que també hi hagi altres fac-
tors que puguin estar intervenint d’una ma-
nera sensible en casos concrets, com el fet 
que els darrers trenta anys han estat els més 
càlids dels darrers 1.400 anys (IPCC, 2013).

Per tal d’obtenir una tendència general 
que englobi les diferents evolucions determi-
nades, s’ha establert un indicador per al con-
junt d’ocells d’hàbitats aquàtics no marins a 
partir de les quinze espècies analitzades a la 
taula 3 pròpies d’aquests ambients. S’ha se-
guit la metodologia adoptada per Gregory et 
al. (2005).

El gràfic resultant (figura 2) torna a posar 
de manifest la irregularitat del primer perío-
de i l’augment gairebé constant del segon. El 
valor de l’indicador presenta un màxim molt 
marcat el 2005, que si bé no és l’any amb el 
major nombre d’efectius globals, sí que pre-
senta xifres elevades per a totes les espècies 
tractades, en general. En els darrers anys, els 
valors de l’indicador i de la suma d’individus 
decreixen i, en aquest darrer cas, les xifres se 
situen en el nivell de mitjan dècada dels anys 
noranta.

Espècie 1981-1987 1988-2003 2004-2013 1981-2013
Fulica atra * ñ

(+8 %)
ññ

(+6 %)
ñ

(+5 %)
ñ

(+5 %)
Charadrius alexandrinus  ò

(–12 %)
ò

(–2 %)
Pluvialis apricaria ññ

(+9 %)
ò

(–2 %)
òò

(–14 %)
ó

Vanellus vanellus ññ
(+24 %)

ñ
(+1 %)

ò
(–4 %)

ñ
(+4 %)

Calidris alba — ññ
(+13 %)

 ñ
(+7 %)

Calidris alpina * ññ
(+63 %)

  ó

Alca torda ñ
(+3 %)

òò
(–10 %)

ò
(–5 %)

Augment fortññ 8 13 1 10

Augment moderatñ 3 5 2 6

Estable ó 3

Incert  4 5 6 3

Disminució moderadaò 2 7 3

Disminució fortaòò 1 9

No avaluat 9
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18.6.3. Evolució del poblament  
dels diversos grups avifaunístics

18.6.3.1. Anàtids

En el període 1980-1987 (just abans de la 
prohibició general de la cacera i de la creació 
de les reserves naturals), les xifres foren bai-
xes, amb una mitjana de 263 exemplars, tot i 
incloure la gran onada de fred de 1985 (3). Al 
llarg de la dècada dels anys noranta es produí 
un augment notable de la població d’ànecs, 
fins a arribar a un màxim de 5.023 exemplars 
el gener de 2002 (4). Posteriorment, la xifra 
global d’anàtids ha baixat (4 i 5), tot i els 
nous hàbitats creats al Prat de Llobregat, i el 
2013 se censaren 1.561 exemplars. Aquesta 
evolució negativa dels darrers anys no coin-
cideix amb la tendència general experimen-
tada al conjunt de l’Estat espanyol (González 
i Pérez, 2011) ni al delta de l’Ebre (Curcó i 
Bigas, 2011).

Crida molt l’atenció la disminució que s’ha 
donat al Remolar i el seu entorn, que passà 
de 2.916 anàtids el 2002 a 746 el 2013 (4 i 5). 
Les espècies més afectades foren el xarxet 
comú i l’ànec collverd. El primer és un hiver-

nant que ha disminuït progressivament al 
Remolar des dels 950 exemplars de l’any 
2002 fins als 123 de 2013 (4,5). El collverd, 
un ànec amb una bona part de la població re-
sident, passà de 1.601 exemplars el 2002 a 
225 el 2013 (4 i 5). El fet que el decrement es 
doni en dos anàtids amb una fenologia dife-
rent fa pensar que el factor més determinant 
deu ser un canvi en les condicions ecològi-
ques. Però en el cas del collverd també cal te-
nir present que en els darrers anys s’estan 
donant autoritzacions per a la seva captura a 
conseqüència dels danys que suposadament 
generen en l’agricultura, sense que s’hagin de 
demostrar. S’han caçat 3.189 collverds entre 
2009 i 2014, segons dades oficials comunica-
des a DEPANA. Així, es considera que aques-
ta és la principal causa de la seva disminució 
alarmant al Delta (5).

L’ànec xiulador també ha patit una rare-
facció notable, però en aquest cas el seu in-
dret preferit era la Ricarda. L’any 2005 se 
n’efectuà el major registre hivernal (202 
exemplars), però des d’aleshores el seu nom-
bre ha disminuït fins als 25 exemplars de 
2013 i ja no es detectà a la Ricarda (4 i 5). A 
escala estatal, se n’ha constatat una regressió, 
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Figura 2. Evolució de l’indicador dels ocells aquàtics hivernants no marins, en comparació amb la suma 
dels individus d’aquestes mateixes quinze espècies (ocells amb asterisc de la taula 3). Font: Elaboració pròpia.
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però no ha estat el cas del delta de l’Ebre 
(González i Pérez, 2011).

D’altra banda, l’ànec blanc, l’ànec griset i 
el xibec han sofert un augment, amb el mà-
xim registre efectuat en el període 2007-2013 
(3, 4 i 5). La major part d’aquests ocells es 
troben normalment a la nova llera del riu i a 
la Reserva Natural de Ca l’Arana (1 i 5), així 
que la transformació soferta per aquesta 
zona sembla que els ha afavorit. Aquest in-
crement deu estar relacionat amb la seva ni-
dificació en els darrers anys, amb una pobla-
ció censada el 2013 als espais protegits de 
catorze parelles d’ànec griset, onze de xibec i 
set d’ànec blanc (5).

18.6.3.2. Cabussons i corbs marins

La població de cabusset va créixer entre els 
anys 1981 i 1995, gràcies a la millora de la 
qualitat de l’aigua de les llacunes i els canals 
agrícoles i a la prohibició de les activitats 
nàutiques (Gutiérrez i Figuerola, 1997). Així, 
es passà de cap cabusset censat el gener de 
1981 a 201 exemplars el 1995 (3 i 4). En els 
darrers anys, els cabussets censats han baixat 
considerablement i només se censaren 89 in-
dividus el 2013 (5). La creació de noves llacu-
nes i canals i l’eliminació o modificació d’al-
tres de ja existents, juntament amb la variació 
en la cobertura del cens, dificulten la inter-
pretació de la seva evolució. De tota manera, 
sembla que els nous hàbitats originats a Ca 
l’Arana no han compensat la gran disminu-
ció de cabussets que s’ha donat, per exemple, 
als canals agrícoles, la Vidala i la riera de 
Sant Climent (1, 4 i 5). En aquesta riera es 
constatà una davallada notable de reproduc-
tors a causa de l’eutrofització de les aigües 
(Santaeufemia, 1999).

El cabussó emplomallat ha experimentat 
diversos canvis poblacionals en els darrers 
deu anys. Així, a finals del segle xx es presen-
tava bàsicament durant el període hivernal al 
litoral i costava de veure a les llacunes, si bé 
és possible que hi niés a principi de segle (2). 
L’any 2005 comença a reproduir-se a la lla-

cuna de Cal Tet i el 2013 se’n censaren 21 pa-
relles (5). En canvi, als darrers anys, la pobla-
ció hivernant no ha assolit els valors 
registrats al llarg del litoral a la dècada dels 
anys noranta i es troba principalment al tram 
final del Llobregat i a la platja de Ca l’Arana 
(1, 4 i 5).

El corb marí gros és una espècie bàsica-
ment hivernant que va passar de ser molt es-
cassa al llarg dels anys vuitanta (3) a tenir 
una població de 984 exemplars el 2003 (4). 
Posteriorment, el seu nombre ha disminuït 
sensiblement i se’n registraren només 324 in-
dividus el 2013 (5). La davallada s’emmarca 
en una tònica general de contenció de la po-
blació hivernal catalana arran de les mesures 
de gestió aplicades a les poblacions nidifi-
cants d’origen (Dinamarca, Suècia, Alema-
nya i Holanda) i a les mesures de gestió em-
prades en relació amb el risc de col·lisió amb 
els avions que operen a l’aeroport del Prat, 
fet que va produir que part de la població 
que va desaparèixer es desplacés a l’embassa-
ment del riu de Foix, a l’Alt Penedès (R. Gu-
tiérrez, com. pers.).

18.6.3.3. Ocells marins

La baldriga balear ha experimentat canvis 
notables en la seva abundància hivernal. Du-
rant la dècada dels anys vuitanta era una es-
pècie escassa a la costa catalana, mentre que 
a València se n’arribà a comptar algun miler 
d’exemplars (Gutiérrez i Figuerola, 1995). En 
canvi, entre 1992 i 1994, va disminuir al lle-
vant ibèric i fou abundant a les costes deltai-
ques, amb un màxim de 7.080 exemplars el 
gener de 1993 (Gutiérrez i Figuerola, 1995). 
En el període 1999-2013, el màxim censat ha 
estat de 219 exemplars l’any 2000 (4 i 5) i  
ha tornat a ser abundant a València. Aquesta 
irregularitat al llarg del litoral mediterrani és 
producte de la variació en la disponibilitat 
d’aliment i del seu gregarisme (Arcos et al., 
2009).

Respecte a les espècies capbussadores hi-
vernants, en el període 1990-1999 se n’ha-
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vien comptabilitzat puntualment màxims 
destacables, com, per exemple, cinc èiders el 
1995, 174 ànecs negres el 1991, deu ànecs 
foscos el 1991 i el 1996, tres calàbries petites 
el 1992 i 1.108 gavots el 1998 (3 i 4). En el 
període 2000-2013, les xifres assolides per a 
la major part d’aquestes espècies han estat 
inferiors, tot i haver millorat la qualitat de 
l’aigua per la depuració de les aigües resi-
duals. Les raons d’aquesta disminució poden 
ser diverses. En el cas de l’ànec negre, el 
nombre d’individus hivernants que arriba a 
la nostra latitud ha experimentat un descens 
acusat en les darreres dècades (Sandoval, 
2008). D’altra banda, és una espècie que es 
veu perjudicada per la regeneració de les 
platges mitjançant l’extracció de sorres del 
fons marí, fet habitual a les platges deltaiques 
a conseqüència del fet que el dic del port de 
Barcelona fa minvar considerablement 
l’aportació natural de sorres (Gil i Bécares a 
Herrando et al., 2011). De fet, antigament 
era molt més habitual veure closques de bi-
valves a la platja.

Pel que fa als paràsits, es registraren regu-
larment als censos hivernals entre 1993 i 
2005, amb un màxim de dinou de grossos i 
quinze de cuapunxeguts l’any 1996 (4), però 
des de 2006 únicament s’ha detectat un exem-
plar de paràsit gros (5). Aquesta davallada 
coincideix amb una disminució de les pobla-
cions reproductores escoceses, però també 
cal tenir en compte les diferències en el grau 
de prospecció dels propis censos hivernals 
(Arcos a Herrando et al., 2011). Actualment, 
el cens podria ser insuficient, ja que el paràsit 
cuapunxegut s’ha detectat diverses vegades 
en els darrers hiverns, tot i que amb un mà-
xim de només dos exemplars (1). Val a dir 
que a la desembocadura del Besòs també s’ha 
constatat una rarefacció hivernal (1).

Encara més dràstica ha estat la davallada 
patida pel gavot des de principi del segle xxi, 
ja que ha passat de ser un dels ocells marins 
hivernants més freqüents a ser una espècie 
rara i, fins i tot, absent. Aquesta regressió 
dràstica també s’ha donat al llarg del litoral 
català, de manera que les raons s’haurien 

d’atribuir a causes externes, com per exem-
ple la disminució de les seves poblacions re-
productores.

18.6.3.4. Ciconiformes

Aquest grup és un dels que més es beneficià 
de la protecció de bona part de les zones hu-
mides deltaiques i de la millora de la qualitat 
de les aigües del riu i dels canals agrícoles. A 
més, diverses d’aquestes espècies s’han incre-
mentat en l’àmbit estatal en les darreres dè-
cades (Garrido et al., 2012). Així, el bernat 
pescaire, el martinet blanc i l’esplugabous 
van passar de ser gairebé absents fins al 1987 
a assolir màxims hivernals molt destacables, 
com ara els 262 bernats de 2004, els 160 mar-
tinets blancs de 1999 o els 1.954 esplugabous 
de 2002 (3 i 4). Posteriorment, els efectius 
han baixat clarament, de manera que l’any 
2013 només se censaren 27 martinets blancs 
i 693 esplugabous. El bernat ha experimentat 
un decrement profund al Remolar i rodalia i 
ha passat de 147 individus el 2004 a única-
ment vuit el 2013 (5). Una disminució en el 
nombre de peixos a la maresma del Remolar 
podria explicar, en part, aquesta davallada.

Un altre procés que s’ha donat en el 
període hivernal en els darrers anys ha estat 
la regularització de la presència del martinet 
de nit, el martinet menut, l’agró blanc i el fla-
menc (1 i 5).

El becplaner i el capó reial actualment es 
veuen d’una manera més regular i abundant 
durant les migracions i, fins i tot, han arribat 
a hivernar puntualment (1, 4 i 5).

Pel que fa a la reproducció, l’espècie més 
representativa era el martinet menut, fins al 
punt que fou escollit com a emblema de les 
reserves naturals per la seva població. L’any 
2014, la seva població s’estima en 31 parelles, 
la xifra més elevada dels darrers anys (5).

L’altra espècie reproductora abans de la 
creació de les reserves era l’agró roig, amb 
una població estimada de menys de cinc pa-
relles en el període 1986-1994 i potser major 
la dècada anterior (2). En els darrers anys, la 
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seva reproducció s’ha constatat d’una mane-
ra irregular, amb un màxim molt remarcable 
de tretze parelles el 2014 (5).

D’altra banda, el bitó hi crià almenys fins 
al 1955, però no hi ha tornat a niar. En canvi, 
a partir de 2003 s’ha constatat la hivernada 
gairebé regular d’un o dos exemplars (4 i 5).

Diverses espècies han realitzat intents 
molt puntuals de reproducció. Destaca l’any 
2000, quan van niar al Remolar sis parelles 
de martinet ros, deu de martinet de nit, cinc 
de martinet blancs i dues d’esplugabous (4).

L’única espècie que ha colonitzat el Delta 
com a reproductora d’una manera regular és 
el bernat pescaire, que començà a niar-hi 
l’any 2000 i del qual se censaren onze pare-
lles el 2014 (4 i 5). El creixement de la colò-
nia de bernats del Parc de la Ciutadella de 
Barcelona (Garcia, 2012) probablement ha 
influït en aquest assentament.

18.6.3.5. Ràl·lids

La fotja vulgar és una de les aus més afavori-
des pels canvis ocorreguts en les darreres dè-
cades, gràcies principalment a la prohibició 
de la seva cacera i a la creació de noves mas-
ses d’aigua dolça inundades permanentment, 
com la llacuna de Cal Tet, els calaixos de de-
puració i la nova llera del Llobregat. Així, s’ha 
passat de 40 parelles el 1986 (6) a 159 només 
en els espais protegits el 2014 (5). El pobla-
ment hivernal també ha augmentat conside-
rablement, passant de 50 exemplars el 1981 a 
856 el 2013, el màxim històric (3 i 5).

La polla blava ha començat a niar el 2001 i 
el 2014 se’n censaren 47 parelles (4, 5 i 8). 
Aquesta colonització sembla estar influïda per 
l’augment que experimentaren les seves po-
blacions al llarg de la costa mediterrània ibèri-
ca a finals del segle xx (Martí i Moral, 2003).

18.6.3.6. Limícoles

Diverses espècies han sofert un declivi po-
blacional en l’àmbit europeu (BirdLife Inter-

national, 2004a), fet que ha comportat una 
davallada dels grups migratoris detectats a 
diverses àrees, com els aiguamolls de l’Em-
pordà (J. Martí, com. pers.).

La transformació de l’hàbitat soferta pel 
delta del Llobregat dificulta l’anàlisi de la 
seva evolució. A les dècades dels anys vuitan-
ta i noranta, les seves principals zones d’ob-
servació eren els camps estanyats, la mares-
ma del Remolar, els prats inundables de Cal 
Tet i les platges. Actualment, la superfície 
dels estanyats ha minvat considerablement, 
de manera que ara són més importants les 
zones de creació recent, com la platja de 
l’Arana i els prats inundats de Cal Nani.

En canvi, el corriol petit ha experimentat 
una evolució favorable en aquest període 
gràcies al fet que ha començat a niar a les 
platges i a la seva gran capacitat per a colo-
nitzar qualsevol ambient obert que genera 
l’activitat humana, per exemple les obres del 
Pla Delta. Així, es passa de nou parelles cen-
sades el 1986 a tot el Delta (6) a quaranta pa-
relles als espais protegits el 2012 (5) i a vint-
i-set parelles a la zona agrícola de Gavà 
(Bastida, 2012-2014).

Malgrat que el tancament de les platges 
de Carrabiners i l’Arana no ha provocat una 
millora estable de la població de corriol ca-
manegre en aquestes localitats, sí que ha per-
mès la reproducció regular d’una parella de 
garsa de mar a partir de 2008, tot i que enca-
ra no ha tingut èxit reproductor (5).

D’altra banda, el cames llargues ha pre-
sentat alts i baixos en la seva població nidifi-
cant en les darreres dècades, en funció de 
l’existència d’indrets tranquils amb aigües 
somes i illetes amb poca cobertura vegetal on 
fer el niu. A partir de 2004, la presència de 
depredadors també ha estat un condicionant 
en alguns sectors (R. Gutiérrez, com. pers.). 
El 1986 se’n comptaren unes 14 parelles (6), 
247 l’any 2000 (4) i únicament 42 el 2014 (5). 
L’any 2013 hi niaren 61 parelles, gràcies a un 
increment en les maresmes de Cal Nani, 
però només en nià una a la maresma del Re-
molar (5), indret on se’n censaren 161 l’any 
2000 (11).
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Les espècies reproductores tam-
bé han experimentat canvis nota-
bles. El cas més dramàtic de tots els 
ocells aquàtics del delta del Llobre-
gat és el del corriol camanegre, que 
presentava la segona població més 
important de Catalunya, amb 101-
105 parelles reproductores el 1989 
(Santaeufemia et al., 1990). Fotogra-
fia: Daniel Burgas.

Segons Montalvo et al. (2008), la pèr-
dua d’hàbitat per l’ampliació del port de 
Barcelona i l’augment de la cobertura ve-
getal a les zones habituals de nidificació 
han estat els factors que més han contri-
buït a la quasidesaparició de l’espècie. En 
un segon terme, l’augment de l’ús públic a 
la major part de les platges, la reducció de 

l’acumulació de restes vegetals a causa de 
la neteja de les platges i la pressió dels de-
predadors sobre la reproducció del corriol 
també han estat determinants. Les mesures 
compensatòries no han estat suficients per 
a equilibrar la pèrdua d’àrees de cria com 
la Podrida ni els altres factors negatius es-
mentats.
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Les dades d’aquest gràfic les han cedit Tomás Montalvo i Jordi Figuerola, excepte les de l’any 1989 (San-
taeufemia et al., 1990) i les de 2012-2014 (Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat).
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Un màxim de quatre parelles de fredelu-
ga i perdiu de mar es reproduïen als salo-
brars del Remolar i l’aeroport fins que l’àrea 
fou transformada l’any 1984 (2). La població 
de fredeluga era l’única de Catalunya entre 
1975 i 1983 (Muntaner et al., 1983) i no ha 
tornat a niar-hi, mentre que la perdiu de mar 
sí que ha niat a les reserves de Ca l’Arana i el 
Remolar a partir de 2004, amb un màxim de 
nou parelles (5).

Pel que fa al contingent hivernal, cal des-
tacar la davallada poblacional de la fredeluga 
i de la daurada grossa. Ambdues espècies ocu-
paven principalment els prats de l’interior de 
l’aeroport i camps i erms extensos propers al 
recinte aeroportuari, amb uns màxims de 
1.400 daurades el 1981 i 3.529 fredelugues el 
1997 (3 i 4). Amb la implementació de mesu-
res per a foragitar ocells dins l’aeroport i les 
obres del Pla Delta, el principal grup de fre-
delugues i daurades s’ha ubicat en els darrers 
anys a la maresma del Remolar, gràcies al fet 
que se sega amb regularitat un sector proper 
a l’aguait de la Maresma (1 i 5). Les seves 
abundàncies s’han reduït en els darrers anys, 
amb només 95 daurades i 644 fredelugues el 
gener de 2013 (5). D’altra banda, tant el torlit 
com el becut eren uns hivernants més abun-
dants a mitjan segle xx, amb registres de més 
de cent torlits a la Ricarda, per exemple (Bal-
cells, 1961).

La nova platja de l’Arana ha afavorit tam-
bé la hivernada regular de pigre gris, amb un 
màxim de vuit exemplars el 2011 (5). Fins 
aleshores, a Catalunya només hivernava al 
delta de l’Ebre i als aiguamolls empordane-
sos (Gutiérrez, 2008-2010).

El conjunt format per les zones humides 
de la Reserva Natural de Ca l’Arana i la nova 
llera del riu actualment és la millor zona 
d’hivernada de gamba roja pintada i de gam-
ba verda, amb uns màxims de sis exemplars 
el 2004 i de quatre individus el 2012, respec-
tivament (5). Ambdues espècies eren rares a 
l’hivern abans de la implementació de mesu-
res de gestió a les reserves del Delta (3 i 4).

El territ tresdits i el territ variant també hi 
han regularitzat la seva hivernada, mentre 

que el remena-rocs hi ha hivernat d’una ma-
nera testimonial en els darrers anys, gràcies 
als espigons de la nova desembocadura del 
Llobregat.

D’altra banda, les espècies pròpies de 
prats inundables i maresmes de vegetació 
més densa, com el becadell comú i el becadell 
sord, van patir una gran davallada a conse-
qüència del Pla Delta, amb la destrucció de 
diverses maresmes inundables, com les de la 
Podrida. A més, per tal de construir la llacu-
na de Cal Tet es van destruir els prats inun-
dables i algunes jonqueres, de manera que es 
va reduir substancialment el seu hàbitat. 
Així, entre 2008 i 2012, únicament se censà 
un màxim de seixanta becadells comuns i 
dos becadells sords a tot el Delta (5), mentre 
que el màxim del període 1995-2002 fou de 
538 becadells comuns i 27 sords (4). Aquest 
probablement és el registre més elevat de be-
cadell sord assolit a Catalunya, gràcies, en 
part, a la prospecció deficitària d’altres loca-
litats adequades com el delta de l’Ebre. La 
creació recent dels prats inundats de Cal 
Nani ha proporcionat un hàbitat adequat per 
als becadells, de manera que el 2013 s’hi cen-
saren 101 comuns i 9 sords (5).

18.6.3.7. Gavines i xatracs

El gavià argentat, de costums més urbans, va 
colonitzar la Zona Franca almenys des de 
mitjan dècada dels anys noranta (1).

La gavina menuda ha disminuït dràstica-
ment la seva presència a les zones humides 
del Delta. Així, a mitjan anys noranta era ha-
bitual veure alguna desena de gavines menu-
des als camps estanyats durant la migració 
prenupcial i l’estiu, mentre que actualment 
és més aviat rara (1, 2 i 8).

El xatrac menut és una espècie que en les 
darreres dècades només hi havia niat excep-
cionalment el 1984, però a partir de 2008 ha 
intentat la reproducció regularment, amb un 
màxim de catorze parelles el 2012 (5). Val a 
dir, però, que les molèsties humanes i dels de-
predadors naturals dificulten la reproducció 
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d’aquesta i d’altres espècies, de manera que 
des de 2013 cap parella ha iniciat la cria (5).

El fumarell negre era un ocell comú du-
rant les migracions al litoral, amb un màxim 
de 2.000 exemplars el 19 d’abril de 1991 (2). 
En els darrers anys s’ha rarificat notablement 
i ja són molt destacables les observacions 
d’alguna desena d’individus (1, 7 i 8).

18.6.3.8. Rapinyaires

Al delta del Llobregat es reprodueixen prin-
cipalment espècies d’ambients agrícoles i ur-
bans. Una excepció era l’arpella vulgar, que 
hi criava fins a finals de la dècada dels anys 
setanta i una parella hi tornà a criar al Pas de 
les Vaques a partir de 1989 (2). La destrucció 

Fins a l’any 1987 només hi havia tres ci-
tacions de gavina corsa (2), però el seu 
nombre es va anar incrementant, amb un 
màxim de 2.437 exemplars el 6 de juny de 
2008 (5). L’any 2009 es va reproduir per 
primera vegada una parella a la llacuna de 
Cal Tet i quatre a l’illa del Molí (5). En 
aquesta illa, creada per a establir una joca 
de corbs marins, s’ha consolidat una colò-

nia que l’any 2012 assolí 633 parelles (5). El 
2013 es descobrí una nova colònia en un 
descampat tancat d’un polígon industrial 
de la Zona Franca (García i Larruy, 2013; 
Gutiérrez, 2013), fet que evidencia l’expan-
sió de la gavina corsa i la manca d’espais 
amb tranquil·litat per a la seva nidificació. 
Fotografia: Salva Solé.
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d’aquesta zona ha tornat a fer desaparèixer 
l’arpella com a reproductora (8) i la seva 
principal joca. En el període hivernal, el seu 
nombre augmentà després de la prohibició 
de la caça (2).

Malgrat haver-hi pinedes madures priva-
des, l’astor no se cità fins al 1989, però grà-
cies a la prohibició de la cacera la seva obser-
vació es va anar regularitzant. L’existència 
encara de pinedes tranquil·les fa que no es 
pugui descartar la seva reproducció al Delta 
en un futur.

En el cas de l’aligot comú, la seva pobla-
ció hivernal era d’uns cinc exemplars abans 
de la prohibició de la cacera (2) i l’any 1992 
ja se’n censaren vint-i-un individus (4). En 
els darrers anys s’ha registrat aquesta espècie 
en el període reproductor, però no s’ha cons-
tatat la seva nidificació (1).

El falcó pelegrí també ha augmentat la 
seva presència en els darrers anys a conse-
qüència de l’èxit dels projectes d’introducció 
duts a terme a les ciutats de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat, fet que ha propi-
ciat l’establiment de diverses parelles a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Així, una pare-
lla s’ha reproduït en un edifici de l’Hospitalet 
l’any 2013 i hi ha una altra parella al pe-
nya-segat de Montjuïc (S. Garcia, com. pers). 
Aquestes parelles vénen a caçar al Delta atre-
tes pel gran nombre d’ocells presents. D’altra 
banda, també s’observen individus establerts 
a l’interior del Delta, per exemple a l’aero-
port, on podria nidificar en un futur si trobés 
un emplaçament adient (1).

En canvi, les espècies pròpies de medis 
agraris com el mussol comú o l’òliba han ha-
gut de patir una davallada important a partir 
de les obres del Pla Delta per la reducció no-
table de conreus i masies, principalment al 
Prat de Llobregat. En el cas de l’esmerla, ha 
passat de ser un hivernant molt escàs, però 
regular (2), a ser una espècie rarament obser-
vada en els darrers hiverns (1, 5 i 8).

El mussol emigrant també s’ha rarificat, 
ja que a finals del segle xx es considerava un 
hivernant molt escàs, però regular (2). Així, 
l’existència d’un nom vernacle a la plana del-

taica (bujaroca) sembla indicar-ne una certa 
presència. En els darrers anys només s’ha de-
tectat anualment durant les migracions, ja 
que pràcticament no hi ha hagut dades hi-
vernals (1 i 8).

L’àguila marcenca ha passat de ser una 
espècie molt rara en migració (2) a ser molt 
escassa, però regular, amb dades fins i tot es-
tivals, que semblen indicar l’ús del Delta per 
part d’una parella reproductora a les munta-
nyes properes (1 i 8).

18.6.3.9. Ocells forestals i arbustius

Malgrat la pèrdua d’una part important de 
les pinedes litorals deltaiques, hi ha espècies 
que han incrementat el seu nombre a conse-
qüència d’expansions que s’estan donant en 
l’àmbit català. L’exemple més clar és el del 
tudó, un ocell que a mitjan anys noranta era 
un hivernant molt rar al Delta (2), però que 
posteriorment ha experimentat un augment 
exponencial de les seves poblacions a l’àrea 
metropolitana de Barcelona que l’ha portat a 
colonitzar com a reproductor, fins i tot, les 
zones agràries i els nuclis urbans (Larruy i 
Burgas a Estrada et al., 2004). L’abundància 
assolida en els darrers anys i els seus hàbits 
alimentaris han provocat problemes a l’aero-
port i als camps de conreu que han desenca-
denat autoritzacions de caça generalitzades 
que han suposat la mort de 62.739 exemplars 
entre 2009 i 2015, segons dades oficials co-
municades a DEPANA. Aquesta actuació 
afecta també les poblacions de tudons de sec-
tors propers, ja que s’ha observat com indivi-
dus provinents de la ciutat de Barcelona van 
a alimentar-se a la Ricarda quan se seguen els 
camps entre l’abril i el juny (1).

La mallerenga emplomallada s’ha conver-
tit en un reproductor regular, mentre que la 
mallerenga petita també ha colonitzat algu-
nes pinedes (1 i 2). D’altres ocells que també 
s’han incrementat són el teixidor, que ha co-
lonitzat les escasses clapes de bosc de ribera 
(Calvet a Estrada et al., 2004), i la merla, que 
ha incrementat la seva presència a les pine-
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des litorals i als jardins dels nuclis habitats a 
partir de finals del segle xx (1).

D’altra banda, la tallareta cuallarga va 
desaparèixer com a nidificant el 1983 (2), 
mentre que la seva població hivernal, lligada 
a la vegetació de maresma i als herbassars, és 
força escassa actualment (1).

18.6.3.10. Ocells de medis antròpics

La reducció dràstica del conreu de cereal al 
llarg del segle xx ha perjudicat diverses es-
pècies, com ara la guatlla, de la qual és rar 
sentir algun exemplar cantant actualment 
(1). La tórtora també es va veure afectada i, 
ara per ara, és rara com a nidificant (2). En 
canvi, la tórtora turca experimentà una ex-
pansió al llarg de tot el continent europeu 
durant el segle xx que la va portar al delta 
del Llobregat a finals de la dècada dels anys 
vuitanta (2). Una espècie que també va colo-
nitzar part d’Europa durant el segle xx, però 
aquest cop des d’Àfrica, és l’abellerol (Mun-
taner et al., 1983). La primera dada de cria 
registrada al delta del Llobregat és de 1989 
(2) i, avui dia, és un reproductor força escàs 
i localitzat.

D’altra banda, la conversió a conreu de 
regadiu de bona part del Delta va afavorir la 
cuereta groga, una espècie força localitzada a 
Catalunya (Estrada et al., 2004) i que té en 
aquest hàbitat la major part de la seva pobla-
ció deltaica, principalment als conreus de 
carxofa. La seva població fou estimada a fi-
nals del segle passat en 250 parelles (F. X. 
Santaeufemia, com. pers.), però les obres del 
Pla Delta han reduït substancialment les zo-
nes agràries, de manera que aquesta espècie 
segurament ha patit una davallada notable.

Aquesta transformació també ha fet dis-
minuir la superfície disponible per als alàu-
dids. El cas més greu és el de la terrerola vul-
gar, una de les espècies que ha patit una 
regressió major a tot Europa en les darreres 
dècades, fins al punt que està en perill crític 
d’extinció com a nidificant a Catalunya 
(ICO, 2012). Al Delta es trobava tant als 

prats de l’aeroport com als erms de la Podri-
da i Ca l’Arana, actualment, però, pràctica-
ment només en queden unes poques parelles 
a l’aeroport (1 i 2).

Pel que fa al trobat, es va perdre la parella 
reproductora del Pas de les Vaques, però ara 
per ara unes poques parelles nien als her-
bassars de l’aeroport i rodalia (1). A més a 
més, s’ha detectat testimonialment a la platja 
de Ca l’Arana (1 i 8).

El bitxac comú es detectà per primer cop 
com a nidificant a les jonqueres deltaiques el 
1994 (2) i, actualment, és força escàs (1).

El capsigrany era un reproductor escàs, 
però regular, que es detectà criant per darrer 
cop el 1984 (2), mentre que el botxí meridio-
nal ha passat de ser un hivernant regular a 
finals del segle xx a ser molt rar avui dia (1 i 
8). En aquest darrer cas, la seva davallada 
sembla que està relacionada principalment 
amb la regressió marcada que ha experimen-
tat en l’àmbit català (ICO, 2012).

La gralla ha experimentat una evolució 
irregular en les darreres dècades. Així, cap 
als anys vuitanta era una espècie irregular i 
escassa, però a partir de 1988 va augmentar 
fins al punt de nidificar al nucli urbà del Prat 
de Llobregat i de formar joques a la Ricarda 
d’uns seixanta exemplars (2). En els darrers 
anys, altre cop s’ha tornat una espècie molt 
escassa i localitzada (1 i 9).

Els estornells també han colonitzat el 
Delta durant la segona meitat del segle xx, 
tal com ho han fet a bona part de Catalunya. 
La primera nidificació documentada d’estor-
nell vulgar al delta del Llobregat és de 1976 
(2) i ara és un reproductor abundant, mentre 
que l’estornell negre és molt escàs (1 i 9).

El gratapalles era un hivernant molt rar 
fins a finals del segle xx (2), però posterior-
ment es regularitzà i se n’han observat grups 
hivernals de fins a quaranta individus (1 i 8). 
En canvi, el cruixidell s’ha rarificat sensible-
ment en els darrers anys com a reproductor 
(1) i, actualment, queden lluny els 116 mas-
cles canors censats entre 1995 i 1997 al Prat 
de Llobregat (7). Per tal d’obtenir una bona 
valoració de l’efecte dels canvis ocorreguts 

delta-llobregat.indb   604 12/12/2018   16:52:23



ELS OCELLS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 605

en aquest municipi per a aquesta i la resta 
d’espècies reproductores, és fonamental la 
repetició d’aquest cens de nidificants.

18.7. ON ES PODEN OBSERVAR 
OCELLS AL DELTA DEL LLOBREGAT

La reducció substancial d’espais no urbanit-
zats i la implementació de mesures de gestió 
a bona part dels espais protegits han fet va-
riar enormement les característiques de les 
zones visitables, els itineraris possibles i, fins 
i tot, la composició avifaunística. Es pro-
posen catorze indrets d’interès accessibles 
bàsicament en vehicle particular i de senya-
lització sovint deficient. Els dos sectors prin-
cipals són els itineraris amb aguaits i mira-
dors dels espais naturals del riu (Reserva 
Natural de Ca l’Arana) i de la Reserva Natu-
ral del Remolar, si bé cal informar-se sobre 
els horaris d’obertura. La resta de zones hu-
mides són basses generalment petites i dos 
trams fluvials. A continuació s’esmenten els 
seus trets ornitològics més característics i re-
llevants:

— Basses de Cal Dimoni: petit mosaic 
d’hàbitats. Nidificació de martinet menut, 
agrupacions d’esplugabous i observació d’ar-
deids escassos, sobretot de pas. Presència 
puntual de diversos anàtids. Als camps adja-
cents es poden veure torlits, gavines capne-
gres i diferents rapinyaires. Dels millors llocs 
de l’interior del Delta per a veure passerifor-
mes migratoris. La riera Roja és el millor in-
dret visitable de la zona agrícola per a veure 
grasset de muntanya i limícoles, principal-
ment la xivita.

— Bassa de laminació sota la C-32: ac-
tualment la millor bassa visitable de la zona 
agrícola per a anàtids, especialment per a 
l’ànec griset, que ha criat el 2013.

— Bassa del Prat: bàsicament passerifor-
mes de canyissar i de bosc de ribera.

— Bassa de la UPC de Castelldefels: nidi-
ficació de martinet menut. Presenta una de 
les millors alberedes del Delta, on cria el tei-
xidor.

— Camí de València: zona agrícola idò-
nia per a combinar amb els espais naturals 
del riu i que inclou els camps de la Ricarda. 
Rapinyaires, torlits, gaig blau i passeriformes 
migratoris de camps i arbredes. Diverses da-
des de corriol pit-roig.

— Estany de la Murtra: observació pun-
tual de diversos anàtids i ardeids. Albirament 
d’ocells marins des de la desembocadura.

— Riu Llobregat entre la C-31 i Sant Boi 
de Llobregat: nidificació de cames llargues i 
bitxacs comuns. Agrupacions d’ardeids en 
què destaca el martinet de nit. Bones xifres 
de xarxets, xivites, xivitones i blauets.

— Pineda de les Maioles i pineda de la 
Pava: nidificació de cucut reial, tórtora, ma-
llerenga petita, teixidor i oriol. Varietat de 
passeriformes migratoris i hivernants. Una 
de les millors zones per a observar picots, in-
clòs el picot garser petit.

— Platja del Prat: primera franja litoral 
amb vegetació dunar que es preservà al Del-
ta. Ocells marins i diversos passeriformes hi-
vernants i migradors.

— Pont de Mercabarna i pont del polígon 
industrial Pratenc: grups de xarxet, morell 
cap-roig, ànec griset, ànec blanc, xibec i be-
cadells. Diversos ardeids, entre els quals des-
taca l’agró blanc. Una de les millors zones 
per veure flamenc, becplaner, polla blava i 
diversos larolimícoles.

— Riu Vell (antiga desembocadura del 
Llobregat): diversos passeriformes migrato-
ris a banda dels ocells aquàtics esmentats al 
capítol 4. Futur incert.

— Espais naturals del riu (Reserva Natu-
ral de Ca l’Arana): els itineraris transcorren 
per diversos ambients aquàtics, amb una 
abundància i diversitat d’aus aquàtiques no-
table. Actualment és la millor zona per a veu-
re diversos grups, com ara limícoles, xatracs i 
gavines, inclosa la colònia de gavina corsa 
del riu. També hi ha una pineda i diverses 
plantacions d’arbres i arbustos autòctons que 
permeten una bona concentració d’espècies 
de passeriformes migratoris.

— Reserva Natural del Remolar-Filipines: 
el conjunt de la maresma de les Filipines, la 
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Vidala, la riera de Sant Climent i la platja del 
Remolar també conforma un itinerari força 
complet, amb l’excepció del medi agrari. Des-
taca per l’abundància i la varietat d’espècies 
aquàtiques i per allotjar el grup més nombrós 
d’ànecs cullerots, fredelugues i daurades 
grosses. A més, és una zona molt bona per a 
l’observació de passeriformes migratoris.

AGRAÏMENTS

L’abast d’aquest treball no hauria estat possi-
ble sense l’enorme quantitat de dades dispo-
nibles en diversos articles, llibres, noticiaris 
ornitològics i informes inèdits. Volem agrair 
la generositat de tots els autors a l’hora d’ex-
posar la seva feina.

Lògicament, han estat especialment va-
luoses les dades públiques generades pel per-
sonal dels òrgans gestors del delta del Llo-
bregat al llarg dels anys. Cal remarcar la 

rellevància dels noticiaris ornitològics, dels 
censos hivernals i, a partir de 2007, de les 
memòries de gestió del Consorci per a la 
Protecció i Gestió del Espais Naturals del 
Delta del Llobregat.

Diverses persones i entitats ens han aju-
dat en l’elaboració d’aquest escrit. D’una 
banda, agrair a Marc Anton la seva ajuda 
amb l’anàlisi estadística, a SEO/BirdLife la 
cessió del mapa de baldriga balear, a Rosa 
Cases la cessió del mapa sobre l’IBA i la 
ZEPA, a Tomás Montalvo i Jordi Figuerola la 
informació sobre el corriol camanegre, a Mi-
nuartia les dades sobre les autoritzacions ci-
negètiques i a Josep Manel Arcos, Daniel 
Burgas i Salva Solé la cessió de les seves foto-
grafies.

D’altra banda, aquest text ha millorat 
sensiblement gràcies a la revisió efectuada 
per Ricard Gutiérrez, Daniel Burgas, Marc 
Anton, Joan Castelló, Jordi Cebrián i Ricar-
do Ramos.

Figura 3. Ubicació de les zones proposades per a observar ocells al delta del Llobregat. Font: Elaboració 
pròpia.
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També ens cal agrair les aportacions de 
Juan Bécares, Jordi Prieto, Sergi Herrando, Jo-
sep Manel Arcos, Martí Franch, David Bigas, 
Àlex Ollé, Marcel Gil i el Museu de Granollers.

Per acabar, volem agrair a la ICHN la 
confiança dipositada en nosaltres per a de-
senvolupar aquest capítol.

ADDENDA

Des de la data de lliurament del capítol fins a 
la publicació del llibre s’han produït diversos 
esdeveniments relacionats amb l’avifauna del 
Delta. Cal destacar que l’estiu de 2016 s’han 
eliminat finalment el canal i els eucaliptus del 
Riu Vell per a la construcció d’unes infraes-
tructures ferroviàries, de manera que s’ha per-
dut una altra illa de natura d’importància a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. D’altra 
banda, s’han continuat detectant espècies 
d’ocells noves, fet que referma el gran poten-
cial que té el Delta. En la darrera versió de la 
Llista Patró (López i Santaeufemia, 2016) apa-
reixen nou espècies noves en només dos anys 
(pardal roquer Petronia petronia, xatrac ele-
gant Sterna elegants, tallarol de Moltoni Syl-
via subalpina, xivitona maculada Actitis ma-
cularia, gavinot polar Larus glaucoides, 
abellerol gola-roig Merops persicus, territ 
cuablanc Calidris fuscicollis, alosa banyuda 
Eremophila alpestris i territ de Baird Calidris 
bairdii).
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ANNEX

Llista dels ocells del delta del Llobregat

F. Anatidae
Cigne mut (Cygnus olor): A - H1
Oca riallera grossa (Anser albifrons): A - 
H1
Oca vulgar (Anser anser): A - M3/H3
Oca de galta blanca (Branta leucopsis): A 
- M1/H1
Oca d’Egipte (Alopochen aegyptiaca): C5 
– M1/H1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea): A - 
M1/H1
Ànec blanc (Tadorna tadorna): A - M4/
H4/R3 - NT
Ànec mandarí (Aix galericulata): C5 - 
H1
Ànec xiulador (Anas penelope): A - M3/
H3/Eu1- piulaire, corró
Ànec griset (Anas strepera): A - M4/H4/
R3 - NT
Xarxet comú (Anas crecca): A - M4/H4/
Eu1 - xarxet d’hivern, xarxo
Ànec collverd (Anas platyrhynchos): A - 
M5/H4/R4 - LC - collblau
Ànec collverd americà (Anas rubripes): A 
- M1
Ànec cuallarg (Anas acuta): A - M3/H2/
Eu1 - cua-de-jonc (mascle)
Xarrasclet (Anas querquedula): A - M3/
H1/R1 - CR - xarxet d’estiu
Xarxet alablau (Anas discors): A - M1
Ànec cullerot (Anas clypeata): A - M4/
H4/R1 - EN - paleter
Xarxet marbrenc (Marmaronetta 
angustirostris): A - M1/H1 - NE
Xibec (Netta rufina): A - M3/H3/R3 - VU
Morell cap-roig (Aythya ferina): A - M4/
H4/R3 - VU - cap-roig (mascle), morella 
(femella)
Morell xocolater (Aythya nyroca): A - 
M2/H2/Eu1 - morella
Morell de plomall (Aythya fuligula): A - 
M3/H3 - morella
Morell buixot (Aythya marila): A - M1/
H1 - morella

Morell menut (Aythya affinis): A - M1
Èider (Somateria mollissima): A - M1/H2
Ànec glacial (Clangula hyemalis): A - H1
Ànec negre (Melanitta nigra): A - M2/H2
Ànec fosc (Melanitta fusca): A - M2/H2
Morell d’ulls grocs (Bucephala clangula): 
A - M1/H1
Bec de serra petit (Mergus albellus): A - 
M1/H1
Bec de serra mitjà (Mergus serrator): A - 
M2/H2
Bec de serra gros (Mergus merganser): A 
- H1
Ànec de Jamaica (Oxyura jamaicensis): 
C5 - H1

F. Phasianidae
Perdiu roja (Alectoris rufa): C1 - H2/R2 - 
LC
Guatlla (Coturnix coturnix): A - M3/H1/
R1 - LC
Faisà vulgar (Phasianus colchicus): C1 - 
H3/R3 - NA

F. Gaviidae
Calàbria petita (Gavia stellata): A - M2/
H2
Calàbria agulla (Gavia arctica): A - M2/
H2
Calàbria grossa (Gavia immer): A - M1/
H1

F. Procellariidae
Baldriga cendrosa (Calonectris 
diomedea): A - M4/H1/Eu4
Baldriga balear (Puffinus mauretanicus): 
A - M4/H4/Eu4
Baldriga mediterrània (Puffinus 
yelkouan): A - M4/H3/Eu4

F. Hydrobatidae
Ocell de tempesta (Hydrobates 
pelagicus): A - M3/Eu3

F. Sulidae
Mascarell (Morus bassanus): A - M4/H4/
Eu3
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F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): A 
- M4/H4/Eu2 - NA - anguilaire
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis): A - M2/H2/Eu2 - VU

F. Pelecanidae
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus): A 
- M1

F. Ardeidae
Bitó comú (Botaurus stellaris): A - M2/
H2/RD - EN
Martinet menut (Ixobrychus minutus): A 
- M3/H2/R3 - LC
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): 
A -M4/H3/Eu2/R1- LC - garsa iris, 
martinet negre
Martinet ros (Ardeola ralloides): A - M3/
H1/Eu2/R1 - NT
Esplugabous (Bubulcus ibis): A - M5/H5/
Eu4/R1 - LC - esporgabous, escurabous
Martinet blanc (Egretta garzetta): A - 
M4/H3/Eu3/R1 - LC - martinenc
Agró blanc (Egretta alba): A - M3/H1/
Eu1 - EN - garsa blanca
Bernat pescaire (Ardea cinerea): A - M4/
H4/R3 - LC - garsa grisa, garsa reial
Agró roig (Ardea purpurea): A - M3/H1/
R2 - VU - garsa roja

F. Ciconiidae
Cigonya negra (Ciconia nigra): A - M2
Cigonya blanca (Ciconia ciconia): A - 
M3/H1 - NT

F. Threskiornithidae
Capó reial (Plegadis falcinellus): A - M3/
H1/Eu1 - NT
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus): C5 
- M1/H1
Becplaner (Platalea leucorodia): A - M3/
H1/Eu1

F. Phoenicopteridae
Flamenc (Phoenicopterus roseus): A - 
M3/H2/Eu1 - NT

F. Podicipedidae
Cabusset (Tachybaptus ruficollis): A - 
M4/H4/R4 - NT - cabussaire
Cabussó emplomallat (Podiceps 
cristatus): A - M3/H3/R2 - NT - 
cabussaire gran
Cabussó gris (Podiceps grisegena): A - 
M1/H1
Cabussó orellut (Podiceps auritus): A - 
M1/H1
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis): 
A - M3/H2 - NA

F. Accipitridae
Aligot vesper (Pernis apivorus): A - M3 - 
VU
Esparver d’espatlles negres (Elanus 
caeruleus): A - M1 - EN
Milà negre (Milvus migrans): A - M2 - NT
Milà reial (Milvus milvus): A - M2/H1 - 
EN
Aufrany (Neophron percnopterus): A - 
M1 - EN
Voltor comú (Gyps fulvus): A - V2 - LC
Voltor negre (Aegypius monachus): A - 
V1 - NE
Àguila cridanera (Aquila clanga): A - H1
Àguila marcenca (Circaetus gallicus): A - 
M2/Eu2 - NT
Arpella vulgar (Circus aeruginosus): A - 
M3/H3/Eu2/RD - VU
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): A - M2/
H2 - EN
Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus): 
A - M1
Esparver cendrós (Circus pygargus): A - 
M2 - EN
Astor (Accipiter gentilis): A - M2/H2/Eu2 
- NT
Esparver vulgar (Accipiter nisus): A - M3/
H3 - LC
Aligot comú (Buteo buteo): A - M3/H3/
Eu2 - LC
Aligot calçat (Buteo lagopus): A - H1
Àguila calçada (Aquila pennata): A - M3/
H2 - VU
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata): A - 
M1/H1 - CR
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F. Pandionidae
Àguila pescadora (Pandion haliaetus): A 
- M3/H1/Eu1

F. Falconidae
Xoriguer petit (Falco naumanni): A - M2 
- VU
Xoriguer comú (Falco tinnunculus): A - 
M4/H3/R3 - LC
Falcó cama-roig (Falco vespertinus): A - 
M2
Esmerla (Falco columbarius): A - M2/H2
Falcó mostatxut (Falco subbuteo): A - 
M3/Eu1 - NT
Falcó de la reina (Falco eleonorae): A - 
M2/Eu1
Falcó pelegrí (Falco peregrinus): A - M3/
H3/Eu2/R1 - NT

F. Rallidae
Rascló (Rallus aquaticus): A - M4/H4/R3 
- LC
Polla pintada (Porzana porzana): A - 
M2/H1 - pintada
Rascletó (Porzana parva): A - M2/H1 - 
pintada dels ulls
Rasclet (Porzana pusilla): A - M2/H1 - 
NA - polleta pintada
Guatlla maresa (Crex crex): A - M1/H1
Polla d’aigua (Gallinula chloropus): A - 
M5/H5/R5 - LC - fotgera, mallorquina 
(adult)
Polla blava (Porphyrio porphyrio): A 
-M3/H3/R3 - NT
Fotja (Fulica atra): A - M5/H5/R4 - LC
Fotja banyuda (Fulica cristata): A - M1/
H1 - NE

F. Gruidae
Grua (Grus grus): A - M3/H1

F. Otidae
Sisó (Tetrax tetrax): A - M2/H1 - EN

F. Haematopodidae
Garsa de mar (Haematopus ostralegus): 
A - M3/R1 - VU

F. Recurvirostridae
Cames llargues (Himantopus 
himantopus): A - M4/R4 - LC - gosset, 
cama-roja
Bec d’alena (Recurvirostra avosetta): A - 
M3/H1/R1 - EN

F. Burhinidae
Torlit (Burhinus oedicnemus): A - M3/
H3 - VU - xarlot

F. Glareolidae
Corredor (Cursorius cursor): A - M1
Perdiu de mar (Glareola pratincola): A - 
M3/R1 - EN

F. Charadriidae
Corriol petit (Charadrius dubius): A - 
M4/H2/R4 - LC
Corriol gros (Charadrius hiaticula): A - 
M4/H1
Corriol camanegre (Charadrius 
alexandrinus): A - M3/H1/R3 - LC
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus): 
A - M2 - NA
Daurada petita del Pacífic (Pluvialis 
fulva): A - M1
Daurada grossa (Pluvialis apricaria): A - 
M3/H4 - xamarlit
Pigre gris (Pluvialis squatarola): A - M3/
H2
Fredeluga gregària (Vanellus gregarius): 
A - M1
Fredeluga (Vanellus vanellus): A - M3/
H5/Eu1/RD - NE - pebret

F. Scolopacidae
Territ gros (Calidris canutus): A - M2
Territ tresdits (Calidris alba): A - M4/H3
Territ menut (Calidris minuta): A - M4/
H1
Territ de Temminck (Calidris 
temminckii): A - M3/H1
Territ pectoral (Calidris melanotos): A - 
M2
Territ becllarg (Calidris ferruginea): A - 
M4
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Territ variant (Calidris alpina): A - M4/
H2
Territ becadell (Limicola falcinellus): A - 
M1
Territ rogenc (Tryngites subruficollis): A 
- M1
Batallaire (Philomachus pugnax): A - 
M4/H1
Becadell sord (Lymnocryptes minimus): 
A - M2/H3 - escuracananes
Becadell comú (Gallinago gallinago): A - 
M4/H4 - cegard
Becadell gros (Gallinago media): A - M1 
- cegard becudet
Tetolet becllarg (Limnodromus 
scolopaceus): A - M1
Becada (Scolopax rusticola): A - M2/H2 - 
VU
Tètol cuanegre (Limosa limosa): A - M3/
H1/Eu1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica): A - 
M3/H1
Polit cantaire (Numenius phaeopus): A - 
M4/H1 - xarlot becut
Becut (Numenius arquata): A - M3/H2 - 
xarlot becut
Gamba roja pintada (Tringa erythropus): 
A - M3/H2
Gamba roja vulgar (Tringa totanus): A - 
M4/H1 - EN - cama-roja
Siseta (Tringa stagnatilis): A - M2
Gamba verda (Tringa nebularia): A - 
M3/H2
Gamba groga petita (Tringa flavipes): A - 
M1
Xivita (Tringa ochropus): A - M4/H3
Valona (Tringa glareola): A - M4/H2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): A - 
M4/H3 - EN
Remena-rocs (Arenaria interpres): A - 
M3/H1
Escuraflascons becfí (Phalaropus 
lobatus): A - M1
Escuraflascons de Wilson (Phalaropus 
tricolor): A - M1
Escuraflascons becgròs (Phalaropus 
fulicarius): A - M1

F. Stercorariidae
Paràsit cuaample (Stercorarius 
pomarinus): A - M2
Paràsit cuapunxegut (Stercorarius 
parasiticus): A - M3/H2/Eu1
Paràsit cuallarg (Stercorarius 
longicaudus): A - M1
Paràsit gros (Stercorarius skua): A - M3/
H2/Eu1

F. Laridae
Gavina capnegra (Larus 
melanocephalus): A - M5/H5/Eu3
Gavina de Franklin (Larus pipixcan): A - 
M1/H1
Gavina menuda (Hydrocoleus minutus): 
A - M5/H2/Eu1
Gavina vulgar (Chroicocephalus 
ridibundus): A - M6/H6/Eu3 - NT - 
llangut
Gavina capblanca (Chroicocephalus 
genei): A - M3/H1 - VU
Gavina corsa (Larus audouinii): A - M5/
H2/R5 - VU
Gavina de Delaware (Larus 
delawarensis): A - M1
Gavina cendrosa (Larus canus): A - M2/
H2/Eu1
Gavià fosc (Larus fuscus): A - M4/H3/
Eu2 - EN
Gavià argentat de potes roses (Larus 
argentatus): A - M1/H1
Gavià argentat (Larus michahellis): A - 
M6/H6/R3 - LC
Gavià caspi (Larus cachinnans): A - M1/
H1
Gavinot (Larus marinus): A - M1/H1
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla): A 
- M2/H2/Eu1

F. Sternidae
Curroc (Gelochelidon nilotica): A - M3/
Eu2 - VU
Xatrac gros (Hydroprogne caspia): A - 
M3
Xatrac reial (Sterna maxima): A - M1
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis): A - 
M1 - NA
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Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): A - 
M5/H3/Eu3 - VU
Xatrac rosat (Sterna dougallii): A - M1 - 
NA
Xatrac comú (Sterna hirundo): A - M4/
H1/Eu2 - VU
Xatrac menut (Sternula albifrons): A - 
M3/R1 - EN
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida): 
A - M3/Eu2 - NT - fumatell
Fumarell negre (Chlidonias niger): A - 
M3/H1 - fumatell
Fumarell alablanc (Chlidonias 
leucopterus): A - M2/H1

F. Alcidae
Somorgollaire (Uria aalge): A - M1/H1
Gavot (Alca torda): A - M3/H3
Fraret (Fratercula arctica): A - M2/H1

F. Pteroclidae
Ganga (Pterocles alchata): A - V1 - EN

F. Columbidae
Colom roquer (Columba livia): C4 - H5/
R5 - LC
Xixella (Columba oenas): A - M3/H1/R3 
- LC
Tudó (Columba palumbus): A - M5/H5/
R5 - LC
Tórtora turca (Streptopelia decaocto): A - 
H5/R5 - LC
Tórtora (Streptopelia turtur): A - M4/
H1/R2 - LC

F. Psittacidae
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri): 
C1 - H3/R2 - NA
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta 
monachus): C1 - H4/R4 - NA

F. Cuculidae
Cucut reial (Clamator glandarius): A - 
M2/R2 - LC
Cucut (Cuculus canorus): A - M3/R2 - LC

F. Tytonidae
Òliba (Tyto alba): A - H3/R3 - VU

F. Strigidae
Xot (Otus scops): A - M3/H2/R3 - VU
Mussol comú (Athene noctua): A - H3/
R3 - LC
Mussol banyut (Asio otus): A - M2/H2 - 
NT
Mussol emigrant (Asio flammeus): A - 
M2/H1 - VU

F. Caprimulgidae
Enganyapastors (Caprimulgus 
europaeus): A - M2 - LC
Siboc (Caprimulgus ruficollis): A - M2/
R1 - NT

F. Apodidae
Falciot negre (Apus apus): A - M6/H1/R5 
- LC
Falciot pàl·lid (Apus pallidus): A - M3/
H1/Eu2 - LC
Ballester (Apus melba): A - M5/R4 - LC

F. Alcedinidae
Blauet (Alcedo atthis): A - M4/H3/Eu1 - 
LC

F. Meropidae
Abellerol (Merops apiaster): A - M4/R3 - 
LC - abellerola

F. Coraciidae
Gaig blau (Coracias garrulus): A - M3 - 
NT - gaig italià

F. Upupidae
Puput (Upupa epops): A - M4/H3/R3 - LC

F. Picidae
Colltort (Jynx torquilla): A - M3/H2 - LC
Picot verd (Picus viridis): A - H3/R3 - LC
Picot garser gros (Dendrocopos major): A 
- M2/H2 - LC
Picot garser petit (Dendrocopos minor): 
A – H1/R1 - VU

F. Alaudidae
Alosa becuda (Chersophilus duponti): B - 
H1 - RE
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Terrerola vulgar (Calandrella 
brachydactyla): A - M3/R3 - CR
Cogullada vulgar (Galerida cristata): A - 
H4/R4 - LC
Cotoliu (Lullula arborea): A - M2/H2 - 
LC
Alosa vulgar (Alauda arvensis): A - M4/
H4/RD - LC

F. Hirundinidae
Oreneta de ribera (Riparia riparia): A - 
M5/H1/Eu2 - LC
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): A - 
M3/H4 - LC
Oreneta vulgar (Hirundo rustica): A - 
M6/H2/R4 - LC
Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica): 
A - M3/H1 - NT
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): 
A - M5/H1/R4 - LC

F. Motacillidae
Piula grossa (Anthus richardi): A - M2/
H1
Trobat (Anthus campestris): A - M3/R2 - 
LC
Piula dels arbres (Anthus trivialis): A - 
M3 - VU
Titella (Anthus pratensis): A - M5/H5
Piula gola-roja (Anthus cervinus): A - M2
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 
A - M3/H3 - VU
Grasset de costa (Anthus petrosus): A - 
M1
Cuereta groga (Motacilla flava): A - M5/
H1/R4 - VU
Cuereta citrina (Motacilla citreola): A - 
M1 - VU
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): A 
- M3/H3 - VU
Cuereta blanca (Motacilla alba): A - M6/
H6/R4 - LC

F. Troglodytidae
Cargolet (Troglodytes troglodytes): A - 
M3/H3 - LC

F. Prunellidae
Pardal de bardissa (Prunella modularis): 
A - M3/H3 - LC
Cercavores (Prunella collaris): A - M1 - 
LC

F. Turdidae
Cuaenlairat (Cercotrichas galactotes): A - 
M1
Pit-roig (Erithacus rubecula): A - M6/
H5/Eu2 - LC - pap-roig
Rossinyol (Luscinia megarhynchos): A - 
M4/R4 - LC
Cotxa blava (Luscinia svecica): A - M4/H3
Cotxa cuablava (Tarsiger cyanurus): A - 
M1
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): A 
- M5/H5 - LC
Cotxa cua-roja (Phoenicurus 
phoenicurus): A - M4/H1 - VU
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): A - M4/
H1 - VU
Bitxac comú (Saxicola rubicola): A - M4/
H4/R3 - VU - cagamànecs
Còlit gris (Oenanthe oenanthe): A - M4 - 
LC
Còlit ros (Oenanthe hispanica): A - M2 - 
LC
Còlit del desert (Oenanthe deserti): A - 
H1
Merla roquera (Monticola saxatilis): A - 
M1 - VU
Merla de pit blanc (Turdus torquatus): A 
- M2/H1 - LC
Merla (Turdus merula): A - M4/H4/R4 - 
LC
Griva cerdana (Turdus pilaris): A - M2/
H2
Tord comú (Turdus philomelos): A - M5/
H3 - LC
Tord ala-roig (Turdus iliacus): A - M2/
H2
Griva (Turdus viscivorus): A - M2/H1 - 
LC

F. Sylviidae
Rossinyol bord (Cettia cetti): A - M5/H5/
R5 - LC
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Trist (Cisticola juncidis): A - M5/H4/R5 - 
LC
Boscaler pintat gros (Locustella naevia): 
A - M3
Boscaler comú (Locustella luscinioides): 
A - M2/R1 - EN
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus 
melanopogon): A - M3/H3/R1 - EN
Boscarla d’aigua (Acrocephalus 
paludicola): A - M2
Boscarla dels joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus): A - M3
Boscarla dels arrossars (Acrocephalus 
agricola): A - M1
Boscarla dels matolls (Acrocephalus 
dumetorum): A - M1
Boscarla de canyar (Acrocephalus 
scirpaceus): A - M5/H1/R4 - LC
Balquer (Acrocephalus arundinaceus): A 
- M4/R3 - LC
Busqueta pàl·lida occidental (Hippolais 
opaca): A - M1
Busqueta icterina (Hippolais icterina): A 
- M2
Busqueta vulgar (Hippolais polyglotta): A 
- M3/R1 - LC
Tallareta sarda (Sylvia sarda): A - M1
Tallareta cuallarga (Sylvia undata): A - 
M3/H3/RD - LC
Tallarol trencamates (Sylvia 
conspicillata): A - M1 - VU
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): A - 
M4 - LC
Tallarol capnegre (Sylvia 
melanocephala): A - M5/H5/R5 - LC
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis): A 
- M2 - LC
Tallarol xerraire (Sylvia curruca): A -  
M1
Tallareta vulgar (Sylvia communis): A - 
M4 - LC
Tallarol gros (Sylvia borin): A - M4 - LC
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla): A 
- M6/H3/R2 - LC
Mosquiter verdós (Phylloscopus 
trochiloides): A - M1
Mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus 
inornatus): A - M2

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 
A - M3 - LC
Mosquiter pàl·lid oriental (Phylloscopus 
orientalis): A - M1
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus 
sibilatrix): A - M3
Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus): 
A - M2
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 
A - M6/H5 - VU - pusa
Mosquiter de passa (Phylloscopus 
trochilus): A - M5
Reietó (Regulus regulus): A - M3/H3 - LC
Bruel (Regulus ignicapilla): A - M3/H3/
Eu1 - LC - reietó

F. Muscicapidae
Papamosques gris (Muscicapa striata): A 
- M4/R2 - LC
Papamosques menut (Ficedula parva): A 
- M1
Papamosques de collar (Ficedula 
albicollis): A - M1
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): A - 
M5

F. Timaliidae
Mallerenga de bigotis (Panurus 
biarmicus): A - M1/H1 - EN

F. Aegithalidae
Mallerenga cuallarga (Aegithalos 
caudatus): A - H4/R3 - LC

F. Paridae
Mallerenga emplomallada (Lophophanes 
cristatus): A - H3/R3 - LC
Mallerenga petita (Periparus ater): A - 
H3/R3 - LC
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus): 
A - M2/H2/R2 - LC
Mallerenga carbonera (Parus major): A - 
H4/R4 - LC

F. Certhiidae
Raspinell comú (Certhia brachydactyla): 
A - H3/R3 - LC
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F. Remizidae
Teixidor (Remiz pendulinus): A - M4/
H4/R3 - VU

F. Oriolidae
Oriol (Oriolus oriolus): A - M3/R3 - LC

F. Laniidae
Escorxador (Lanius collurio): A - M2 - 
NT
Trenca (Lanius minor): A - M1 - CR
Botxí meridional (Lanius meridionalis): 
A - M1/H1 - EN
Capsigrany (Lanius senator): A - M3/RD 
- LC

F. Corvidae
Gaig (Garrulus glandarius): A - M1/H1 - 
LC
Garsa (Pica pica): A - H5/R5 - LC
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax): A - H1 - LC
Gralla (Corvus monedula): A - H3/R2 - LC
Graula (Corvus frugilegus): A - M1/H1
Cornella negra (Corvus corone): A - M1/
H1 - LC
Cornella emmantellada (Corvus cornix): 
A - M1/H1/R1 - LC
Corb (Corvus corax): A - H2/Eu1 - LC

F. Sturnidae
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris): A - 
M6/H6/R5 - LC
Estornell negre (Sturnus unicolor): A - 
H3/R3 - LC
Estornell rosat (Pastor roseus): A - M1/H1

F. Passeridae
Pardal comú (Passer domesticus): A - 
H6/R6 - NT
Pardal xarrec (Passer montanus): A - H6/
R5 - LC
Pardal d’ala blanca (Montifringilla 
nivalis): A - M1 - EN

F. Estrildidae
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild): 
C1 - H4/R4

F. Fringillidae
Pinsà comú (Fringilla coelebs): A - M4/
H5/Eu1 - LC
Pinsà mec (Fringilla montifringilla): A - 
M2/H2
Gafarró (Serinus serinus): A - M6/H6/R5 
- NT
Verdum (Chloris chloris): A - M4/H4/R4 
- VU
Cadernera (Carduelis carduelis): A - M5/
H5/R4 - VU
Lluer (Carduelis spinus): A - M3/H2 - VU
Passerell comú (Carduelis cannabina): A 
- M4/H4/Eu2 - VU
Trencapinyes comú (Loxia curvirostra): 
A - M1/H1 - NT
Durbec (Coccothraustes coccothraustes): 
A - M1/H1 - NT

F. Emberizidae
Sit blanc (Plectrophenax nivalis): A - 
M1/H1
Verderola (Emberiza citrinella): A - M2/
H2 - LC
Gratapalles (Emberiza cirlus): A - M3/
H4/R1 - LC
Sit negre (Emberiza cia): A - M2/H2 - NT
Hortolà (Emberiza hortulana): A - M2 - 
LC
Repicatalons petit (Emberiza pusilla): A - 
M1/H1
Repicatalons (Emberiza schoeniclus): A - 
M4/H4/RD - EN
Cruixidell (Emberiza calandra): A - M4/
H3/R3 - LC

Per a l’elaboració d’aquest annex s’ha uti-
litzat com a referència la llista patró publicada 
per López i Santaeufemia (2014) i s’hi han afe-
git la fenologia i l’abundància de cada espècie.

Per a decidir l’abundància de les espècies 
d’aparició més o menys regular, s’han consi-
derat els darrers deu anys i no s’han tingut en 
compte els individus que sobrevolen el Delta 
en migració sense aturar-se.

Quan es tracta d’espècies amb poblacions 
salvatges i assilvestrades, la fenologia i l’abun-
dància fan referència únicament als indivi-
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dus que s’han considerat salvatges (per exem-
ple, l’oca vulgar i el cigne mut).

LLEGENDA

A: espècies que han estat citades en estat apa-
rentment natural almenys un cop des de l’1 
de gener de 1950.

B: espècies que havien estat citades en es-
tat aparentment natural almenys un cop des 
de 1800 fins al 31 de desembre de 1949, però 
que no han estat citades posteriorment.

C: espècies que, malgrat haver estat intro-
duïdes o reintroduïdes per l’home, d’una 
manera deliberada o accidental, han establert 
poblacions reproductores que es mantenen 
autònomament sense necessitat de noves in-
troduccions o reintroduccions.

C1: espècies exòtiques. Espècies que han 
estat citades només com a resultat d’una in-
troducció.

C2: espècies natives introduïdes. Espècies 
amb poblacions establertes com a resultat de 
la introducció per l’home, però que també se 
citen en estat aparentment natural.

C3: espècies reintroduïdes. Espècies amb 
poblacions reintroduïdes amb èxit per l’ho-
me en àrees on es trobaven anteriorment.

C4: espècies assilvestrades. Espècies do-
mèstiques (és a dir, seleccionades artificial-
ment) amb poblacions establertes en lli bertat.

C5: espècies naturalitzades en àrees veï-
nes. Espècies amb poblacions naturalitzades 
en altres països de la mateixa regió.

M: migrador, espècie que es pot detectar 
durant els seus períodes migratoris (en alguns 
casos són moviments de curta dis tancia).

H: hivernant, espècie present durant el 
seu període d’hivernada, d’una manera esta-
ble o en trànsit.

R: reproductor.
Eu: estiuejant, espècie no nidificant, però 

present durant el seu període reproductor.
V: visitant, espècie que pot aparèixer en 

qualsevol època de l’any, sense reproduir-s’hi.

RD: reproductor desaparegut.
6: abundant, espècies presents cada any 

en el període indicat amb poblacions impor-
tants, de milers d’individus, generalment 
àmpliament distribuïdes.

5: comú, espècies presents cada any en el 
període indicat amb poblacions considera-
bles, generalment de centenars o, fins i tot, 
algun miler d’individus i sovint àmpliament 
distribuïdes.

4: poc comú, espècies presents cada any 
en el període indicat, però amb poblacions 
relativament reduïdes, d’algunes desenes a 
algun centenar d’individus, en alguns casos 
localitzades.

3: escàs, espècies d’aparició regular i 
anual en el període indicat, però en poca 
quantitat, un màxim d’algunes desenes d’ob-
servacions o individus cada any.

2: rar, espècies d’aparició més o menys 
regular en el període indicat, en alguns casos 
fins i tot anual, però en poca quantitat, més 
de deu observacions en total, però menys de 
cinc observacions o deu exemplars per any.

1: accidental, espècies d’aparició irregular 
en el període indicat, en alguns casos gairebé 
regular, però amb menys de deu observa-
cions en total.

Les categories sobre l’estatus d’amenaça 
fan referència a la «Llista vermella dels ocells 
nidificants de Catalunya» (Anton et al., 
2013), en què s’apliquen les categories pro-
posades per la UICN:

CR: En perill crític
EN: En perill
VU: Vulnerable
NT: Proper a l’amenaça
LC: Preocupació menor
NA: No aplicable
NE: No avaluada
RE: Reproductor extint.
Els noms populars vernacles (només uti-

litzats al delta del Llobregat) apareixen al fi-
nal de cada espècie.

delta-llobregat.indb   619 12/12/2018   16:52:27



delta-llobregat.indb   620 12/12/2018   16:52:27



19. ELS MAMÍFERS TERRESTRES

Ramon Solís,1 Jacint Ventura2 i María José López-Fuster1

1. Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. 
2. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. Facultat de Biociències. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

delta-llobregat.indb   621 12/12/2018   16:52:27



622 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

19.1. INTRODUCCIÓ

La mastofauna terrestre que ocupa els siste-
mes naturals del delta del Llobregat corres-
pon, en línies generals, a la que cal trobar en 
un ambient mediterrani deltaic. No obstant 
això, aquest component faunístic està forta-
ment condicionat per factors d’origen antrò-
pic, ja sigui per alteracions ambientals o per 
la introducció d’espècies al·lòctones.

Segons els darrers estudis, a la península 
Ibèrica hi viuen 95 espècies de mamífers ter-
restres, 55 de les quals es troben a Catalunya 
(Palomo i Gisbert, 2002). Les observacions 
obtingudes al llarg d’aquests anys, juntament 
amb les dades bibliogràfiques disponibles, 
han permès constatar la presència d’una vin-
tena d’espècies de mamífers terrestres en 
l’àrea d’estudi, la majoria autòctones, perta-
nyents als ordres erinaceomorfs, soricomorfs, 
carnívors, artiodàctils, rosegadors i lago-
morfs. Cal indicar que els dos primers tàxons 
s’agrupaven tradicionalment dins l’ordre dels 
insectívors, grup actualment sense validesa 
taxonòmica atès que s’ha demostrat que es 
tracta d’una agrupació no monofilètica.

Tenint en compte la informació disponible 
sobre la distribució dels mamífers en les dife-
rents regions biogeogràfiques de Catalunya 
(vegeu, per exemple, Sans-Fuentes i Ventura, 
2000), és possible diferenciar tres associacions 
d’espècies al delta del Llobregat: les de requeri-
ment mediterranis, les comensals i les genera-
listes. A aquestes associacions cal afegir les es-
pècies que es troben en hàbitats particulars, les 
introduïdes i les domèstiques assilvestrades.

A diferència d’altres vertebrats, la majoria 
dels mamífers són difícils d’observar i de reco-
nèixer en el camp. Això és degut bàsicament al 
seu comportament fugisser i al fet que molts 
tenen hàbits nocturns o crepusculars, circums-
tància que sovint obliga a recórrer a utilitzar 
tècniques específiques per a la seva de detec-
ció. Aquests fets fan que, en general, el nombre 
de publicacions sobre biogeografia de mamí-
fers sigui relativament baix, en comparació a 
les disponibles referents a altres grups animals, 
com lepidòpters, ocells, amfibis o rèptils.

19.2. METODOLOGIA D’ESTUDI

Al llarg de gairebé set anys, des del maig de 
2002 fins a l’octubre de 2008, els autors 
d’aquest capítol han realitzat diversos estudis 
faunístics de mamífers en l’àmbit del present 
llibre. Les investigacions s’han centrat, fona-
mentalment, en el territori polític del muni-
cipi del Prat de Llobregat i en la Reserva Na-
tural Remolar-Filipines de Viladecans. Això 
no obstant, i per tal d’elaborar aquest text, 
s’han incorporat dades d’especial interès 
provinents dels territoris limítrofs del delta.

El mètode d’obtenció de dades ha estat 
bàsicament la prospecció del territori i, d’una 
manera complementària, la recopilació de 
dades procedents d’altres observadors. Du-
rant l’estudi s’han emprat diferents mètodes 
de detecció i captura en funció de la mida i 
del comportament del grup de mamífers a 
estudiar. Així, en el cas dels micromamífers, 
musaranyes i rosegadors de mida petita, es 
van disposar, en diferents llocs del territori, 
dos tipus de paranys de captura en viu: els 
Sherman i els de caiguda. Els primers són pa-
ranys d’alumini rectangulars, de diferents 
mides, que disposen d’un mecanisme de tan-
cament de l’entrada que s’acciona quan és 
trepitjada. Els paranys de caiguda són flas-
cons de boca ampla enterrats a nivell del sòl 
sense cap mena de tapadora. En ambdós ti-
pus es col·locà al seu interior un esquer amb 
una olor atraient. Els paranys eren revisats 
periòdicament i, un cop identificada l’espè-
cie i preses les dades biològiques necessàries, 
l’exemplar era alliberat.

Per completar l’estudi d’aquest grup tam-
bé s’obriren egagròpiles d’òliba per analitzar- 
ne el contingut en ossos de micromamífers. 
Addicionalment, es va utilitzar el trampeig 
fotogràfic, una tècnica molt útil per detectar 
animals d’una certa mida (rates, carnívors, 
senglars, ocells, etc.). Aquest sistema consis-
teix en el fet que el propi animal fa disparar 
una càmera fotogràfica, situada estratègica-
ment, en travessar un sensor de llum infraro-
ja. També es va recórrer a la detecció i identi-
ficació de petjades i senyals de mamífers, com 
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excrements, caus, talperes i rastres d’haver 
menjat (per exemple, pinyes rosegades), a 
l’observació directa de l’animal i a les dades 
enregistrades dels animals atropellats. Quant 
a la recopilació de dades, només s’han consi-
derat les citacions procedents de fonts fiables, 
donada la complexitat de diagnosticar algunes 
espècies i que, en general, els mamífers son di-
fícils d’observar i de detectar mitjançant ras-
tres i senyals per a observadors no avesats.

19.3. COMPOSICIÓ FAUNÍSTICA  
I REQUERIMENTS AMBIENTALS

Les observacions obtingudes al llarg d’aquests 
anys, juntament amb les dades bibliogràfiques 
disponibles, han permès constatar la presèn-
cia d’un total de vint espècies de mamífers ter-
restres en l’àrea d’estudi (taula 1). En funció 
dels seus requeriments ambientals s’han dife-
renciat les associacions d’espècies següents:

— Espècies de requeriments mediterranis, 
com l’eriçó clar o africà (Atelerix algirus), la 
musaranya nana (Suncus etruscus), la musa-
ranya comuna (Crocidura russula), el ratolí 
mediterrani (Mus spretus), el talpó comú 
(Microtus duodecimcostatus) i el conill (Oryc-
tolagus cuniculus). Totes aquestes espècies 
presenten importants nuclis poblacionals a la 
zona, amb l’excepció de l’eriçó africà, que es 
troba en clara regressió a causa de la destruc-
ció dels seus hàbitats, dels atropellaments i 
dels pesticides, i de la musaranya nana, que 
no ha estat localitzada recentment al Delta.

— Espècies antròpiques, com el ratolí do-
mèstic (Mus musculus), la rata negra (Rattus 
rattus) i la rata comuna (Rattus norvegicus), 
que tenen una àmplia àrea de distribució i que 
poden tenir poblacions molt abundants, com 
és el cas de la rata comuna. Aquests rosega-
dors poden causar considerables pèrdues en 
l’agricultura i en els magatzems d’aliments 
en general, motiu pel qual l’ús de raticides a 
la zona està força estès.

— Espècies generalistes, que presenten 
una gran plasticitat colonitzant amb èxit di-
ferents tipus d’ambients, com l’eriçó comú 

Taula 1. Mamífers terrestres localitzats al delta 
del Llobregat.

Grup i nom comú Nom científic
O. ERINACEOMORFS
F. Erinacèids
Eriçó fosc Erinaceus europaeus
Eriçó clar Atelerix algirus
O. SORICOMORFS
F. Sorícids
Musaranya comuna Crocidura russula
O. CARNÍVORS
F. Cànids
Gos Canis lupus familiaris
Guineu comuna Vulpes vulpes
F. Mustèlids
Mostela Mustela nivalis
Visó americà Neovison vison
Fagina Martes foina
F. Fèlids
Gat domèstic Felis silvestris catus
O. ARTIODÀCTILS
F. Suids
Porc senglar Sus scrofa
O. ROSEGADORS
F. Múrids
Ratolí de bosc Apodemus sylvaticus
Rata negra Rattus rattus
Rata comuna Rattus norvegicus
Ratolí domèstic Mus musculus
Ratolí mediterrani Mus spretus
F. Cricètids
Rata d’aigua Arvicola sapidus
Talpó comú Microtus duodecimcostatus
O. LAGOMORFS
F. Lepòrids
Conill Oryctolagus cuniculus
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(Erinaceus europaeus), el ratolí de bosc (Apo-
demus sylvaticus), la mostela (Mustela niva-
lis), la fagina (Martes foina), la guineu (Vul-
pes vulpes) i el porc senglar (Sus scrofa).

— Espècies d’hàbitats particulars, com la 
rata d’aigua (Arvicola sapidus) i l’esquirol 
(Sciurus vulgaris). La rata d’aigua, animal lli-
gat generalment a la presència de masses 
d’aigua permanents, és poc freqüent i pre-
senta una distribució molt reduïda. Respecte 
a l’esquirol, la desforestació que ha patit el 
territori fa que se l’hagi de considerar pràcti-
cament extingit de la zona prospectada.

Esment a part mereix la presència d’una 
espècie al·lòctona, el visó americà (Neovison 
vison), i de dues espècies domèstiques assil-
vestrades, el gat domèstic (Felis silvestris ca-
tus) i el gos (Canis lupus familiaris). L’efecte 
d’aquests carnívors sobre els ecosistemes del-
taics pot ser notori. Així, el visó americà, ate-
sos els hàbitats que ocupa i el seu règim ali-
mentari d’ampli espectre, pot exercir una 
forta pressió sobre la fauna autòctona. D’altra 
banda, gats i gossos aconsegueixen formar 
poblacions assilvestrades en hàbitats naturals. 
Si bé no es disposa d’estimes directes sobre 
l’abundància d’aquests animals, les observa-
cions realitzades permeten indicar que la seva 
presència en els diferents ambients del Delta 
és, en línies generals, força elevada i, per tant, 
és fàcil d’entendre l’impacte que poden repre-
sentar per a la fauna salvatge local.

19.4. CATÀLEG D’ESPÈCIES

19.4.1. Espècies de requeriments 
mediterranis

19.4.1.1. Eriçó clar o eriçó africà 
(Ateleryx algirus)

Espècie endèmica de la regió mediterrània, 
d’origen nord-africà, depèn dels hàbitats secs, 
de manera que, a Catalunya, només se la tro-
ba en ambients amb poca precipitació i per 
sota dels 400 m d’altitud. En general, viu als 
camps de conreu, tant de secà com de rega-

diu, amb força vegetació als marges, i fre-
qüenta els voltants de les cases de camp. Es 
troba també a les pinedes litorals i a les co-
munitats arbustives i herbàcies típicament 
mediterrànies. Al delta del Llobregat, la seva 
presència és més aviat escassa i se l’ha trobat a 
la finca de la Ricarda, a l’estany de la Roberta, 
a Cal Tet i al Parc Agrari del Baix Llobregat. 
També se n’han recollit citacions d’exemplars 
atropellats a l’autovia C-31, a la bassa del Prat 
i a la Ronda Llevant de la mateixa localitat. 
Tenint en compte l’existència d’hàbitats favo-
rables per a l’espècie, és probable que la seva 
distribució en el Delta sigui més àmplia.

Figura 1. Ateleryx algirus. Foto: Ramon Solís.

19.4.1.2. Musaranya comuna (Crocidura 
russula)

Espècie àmpliament distribuïda a Catalunya i 
que presenta requeriments mediterranis no 
estrictes. En general, prefereix els llocs oberts 
i els llindars de boscos, amb una bona cober-
tura vegetal a nivell del sòl. Igualment es tro-
ba als camps de conreu, a la màquia i en les 
zones boscoses amb sotabosc esclarissat. 
També presenta un cert grau d’antropofília, 
trobant-se als voltants dels nuclis urbans, jar-

Figura 2. Crocidura russula. Foto: Ramon Solís.
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dins i granges. Es tracta de l’única musaranya 
capturada durant l’estudi al delta del Llobre-
gat i es troba pràcticament arreu ocupant 
una gran varietat d’hàbitats (pinedes, salicor-
nars, camps de conreu, parcs del nucli urbà, 
com el Parc Nou del Prat de Llobregat, etc.).

19.4.1.3. Ratolí mediterrani (Mus spretus)

Ratolí endèmic de la regió mediterrània, a 
Catalunya es troba per tot el territori amb 
l’excepció dels Pirineus. El ratolí mediterrani 
és una espècie de vida totalment salvatge, 
que ocupa ambients típicament mediterra-
nis, preferentment en biòtops semiàrids. Ha-
bita generalment espais oberts, màquies, gar-
rigues, ambients rocosos amb vegetació 
herbàcia i les vores dels camps de conreu de 
secà. Resulta destacable la seva major capaci-
tat de supervivència en condicions de seque-
dat extremes respecte a altres espècies de ro-
segadors (consumeix fins a dues vegades 
menys aigua que el ratolí domèstic; Gosàl-
bez, 1987). Al delta del Llobregat s’estén 
pràcticament per tota l’àrea i ha estat captu-
rat en diferents hàbitats, com pinedes de pi 
pinyoner, erms, zones de matoll sobre dunes, 
salicornars i marges de camps de conreu.

Figura 3. Mus spretus. Foto: Ramon Solís.

19.4.1.4. Talpó comú (Microtus 
duodecimcostatus)

El talpó comú o rat-buf, com se’l coneix a la 
zona, és un rosegador que viu a sota terra i 
que, a Catalunya, habita en zones obertes 
d’influència mediterrània. Preferentment se’l 
pot trobar en camps de conreu, on excava 

xarxes de túnels subterranis i forma acumu-
lacions de terra en superfície. Localment, la 
seva presència ve condicionada de manera 
principal per la textura del terreny, ja que ne-
cessita sòls que siguin suficientment tous i 
densos per poder construir i mantenir un 
sistema de galeries estable. Es tracta d’una 
espècie freqüent i àmpliament distribuïda 
per tot el delta del Llobregat. Se n’ha detectat 
la presència als camps de cultiu, als erms, als 
marges de les pinedes litorals, a les platges on 
la sorra té suficient consistència per suportar 
les galeries i als parcs urbans.

19.4.1.5. Conill (Oryctolagus cuniculus)

El conill és endèmic de la península Ibèrica, 
des d’on s’ha estès a nombroses àrees. Mamí-
fer típicament mediterrani, ocupa la major 
part del territori català, si bé la seva presència 
disminueix a partir dels 1.500 m d’altitud. 
Encara que manifesta una gran capacitat 
d’adaptació, el seu hàbitat predilecte el cons-
titueixen els herbassars naturals o conreats i 
les zones ermes, especialment si s’alternen 
amb àrees de garriga i bosc. Malgrat que pre-
fereix els terrenys oberts, no defuig les zones 
boscoses amb sotabosc esclarissat. Les baixes 
temperatures, les precipitacions elevades i el 
sòl dur són els principals factors limitants de 
la seva presència. La naturalesa del sòl és un 
factor important, ja que necessita terrenys 
que li permetin excavar els seus caus. Àm-
pliament distribuït al delta del Llobregat, és 
freqüent trobar-lo a la zona costanera, on no 
hi ha gaire pressió humana, als erms, a les 
pinedes, a les zones de cultiu i als jardins ur-
bans. Resulta especialment abundant en el 
recinte aeroportuari.

19.4.2. Espècies antròpiques

19.4.2.1. Rata negra (Rattus rattus)

Si bé els dos representants del gènere Rattus 
són espècies antropòfiles, la rata negra pot 
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constituir petites poblacions desvinculades 
de la presència humana. A Catalunya, la rata 
negra o rata pinyonera, com és coneguda al 
delta del Llobregat, no sol constituir grans 
nuclis poblacionals i s’estén per tot el territo-
ri. L’espècie es pot trobar tant en habitacles 
humans, camps de conreu i plantacions d’ar-
bres fruiters, com en els boscos de les terres 
baixes i la muntanya mitjana, on acostuma a 
portar una vida arborícola. La distribució de 
Rattus rattus està molt condicionada per la 
presència de Rattus norvegicus norvegicus, es-
pècie molt més gran, resistent i agressiva. La 
rata negra és força abundant als espais oberts 
de l’aeroport i a les pinedes litorals (la Ricar-
da, Ca l’Arana, Can Camins) i també és fre-
qüent a les zones de cultiu. La seva distribu-
ció i la seva densitat al Delta estan fortament 
condicionades per les campanyes de desratit-
zació periòdiques que es fan a la zona.

19.4.2.2. Rata comuna (Rattus norvegicus)

Rosegador comensal, el seu hàbitat principal 
són els medis urbans i rurals, on és freqüent 
trobar-lo en abocadors d’escombraries, cla-
vegueres i soterranis, i és comú en ports i en 
ambients costaners. També n’existeixen po-
blacions silvestres, però sempre lligades a la 
presència d’aigua, com cultius de regadiu, 
aiguamolls i arrossars. És una bona nedadora 
i pot portar una vida semiaquàtica, despla-
çant de vegades la rata d’aigua (Arvicola sa-
pidus). Es tracta de l’espècie de rata més 
abundant al delta del Llobregat i la seva dis-
tribució abasta tota l’àrea. De la mateixa ma-
nera que succeeix amb la rata negra, la distri-
bució i la densitat de la rata comuna dins del 
delta estan sotmeses d’una manera impor-
tant a les campanyes de desratització que 
s’efectuen periòdicament.

19.4.2.3. Ratolí domèstic (Mus musculus)

A Catalunya, la seva distribució està molt 
condicionada a l’existència de llocs humanit-

zats, si bé n’existeixen poblacions salvatges, 
com és el cas de l’illa Meda Gran (Girona). 
En general, aquest rosegador viu a l’interior 
de qualsevol tipus de construcció humana, 
encara que ocasionalment pot formar pobla-
cions salvatges en zones ruderals on les seves 
necessitats hídriques quedin totalment co-
bertes i on el recobriment vegetal sigui im-
portant. En termes generals, el ratolí domès-
tic és força abundant i està àmpliament 
distribuït al delta del Llobregat, si bé tant la 
seva abundància com la seva distribució, 
com en el cas del gènere Rattus, varien nota-
blement en funció de les diferents actuacions 
de desratització que es duen a terme a la zona.

19.4.3. Espècies generalistes

19.4.3.1. Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)

Insectívor endèmic europeu, a Catalunya es 
troba principalment en el quadrant nord- 
oriental més humit per sota dels 1.600 m 
d’altitud i a la franja litoral. Ocupa un rang 
molt ampli d’hàbitats, tant oberts com bos-
cosos. Es tracta d’una espècie ecotònica, as-
sociada als marges de vegetació, amb una 
major preferència per les àrees arbustives de 
contacte entre zones boscoses i espais oberts. 
Es troba en major densitat en indrets humits, 
com els boscos caducifolis, encara que també 
habita diferents ambients com alzinars me-
diterranis i grans jardins periurbans. Escas-
seja o inclús desapareix a mesura que aug-
menta l’aridesa del terreny. A les regions 
seques es refugia prop de torrents i rieres que 
mantinguin un cert grau d’humitat. Durant 
el període d’estudi, al delta del Llobregat 
s’han trobat dos exemplars d’eriçó fosc morts 
per causes desconegudes, un a la Ricarda i 
l’altre a Can Camins. També se n’han trobat 
restes d’individus atropellats, excrements i 
petjades sense poder-ne determinar a quina 
de les dues espècies d’eriçó pertanyien. Cal 
destacar que aquestes són les primeres cita-
cions de l’espècie al Delta i és probable que la 
seva distribució sigui més àmplia, ja que al-
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guns exemplars poden provenir dels territo-
ris interiors confrontants al Delta, com el 
Parc Agrari del Baix Llobregat o les basses de 
Can Dimoni, on darrerament se n’ha consta-
tat la presència, i que utilitzen la riera de Sant 
Climent i la franja de Can Sabadell com a 
corredor natural amb la zona litoral.

Figura 4. Erinaceus europaeus. Foto: Ramon Solís.

19.4.3.2. Guineu (Vulpes vulpes)

És el carnívor de més àmplia distribució 
mundial i a Catalunya es troba per tot el ter-
ritori. La guineu mostra un marcat caràcter 
generalista que li permet ocupar qualsevol 
tipus d’ambients que li ofereixi un mínim de 
refugi i d’aliment, inclosos els més humanit-
zats. Li són més favorables els hàbitats diver-
sos i fragmentats que els homogenis. Malgrat 
que es tracta d’una espècie d’àmplia distribu-
ció geogràfica a Catalunya, al delta del Llo-
bregat es va trobar d’una manera esporàdica 
fins a l’any 2009. L’aparició d’una parella re-
productora l’any 2005 i d’una altra el 2009 
sembla indicar que nous individus poden ar-
ribar al Delta seguint els corredors naturals 
com el riu, els canals i la platja. Els últims 
anys s’ha constatat la seva reproducció a la 
zona, concretament a Ca l’Arana i a la Ricar-
da. Durant el 2010 s’en van capturar dos 
exemplars a Cal Tet i un al Remolar. En con-
seqüència, actualment es pot considerar 
l’existència d’una població estable de guilles 
al Delta. D’una manera semblant a com suc-
ceeix amb el porc senglar, una de les possi-
bles causes de l’expansió de la guineu pot ser 

la disminució de la pressió humana a causa 
del despoblament d’àmplies zones del Delta 
i, paral·lelament, a la creació en aquestes zo-
nes desallotjades d’àrees protegides que ha 
pogut colonitzar amb èxit.

19.4.3.3. Mostela (Mustela nivalis)

La mostela és el més petit dels carnívors que 
habiten a Catalunya amb una àmplia distri-
bució per tot el territori. Mustèlid generalis-
ta, ocupa una gran varietat d’hàbitats, sent 
especialment abundant en zones humides i 
en llocs amb densitats elevades de microma-
mífers. A més, en les zones rurals, no defuig 
la proximitat dels habitacles humans. És pos-
sible trobar-la des del nivell del mar fins als 
prats alpins. Al delta del Llobregat, se l’ha lo-
calitzat al llarg de la franja litoral i també se 
n’han detectat alguns exemplars atropellats 
en les carreteres interiors. No es disposa de 
dades suficients per determinar el seu estat, 
però es pot aventurar que la presència de la 
mostela al Delta està en regressió per diver-
sos motius, com els atropellaments, la desa-
parició de marges de vegetació, la canalitza-
ció de cursos d’aigua i l’ús de raticides que 
afecten les poblacions de rosegadors dels 
quals s’alimenta.

19.4.3.4. Fagina (Martes foina)

Mustèlid generalista i molt adaptable, es tro-
ba en una gran diversitat d’hàbitats, boscos 
de coníferes o caducifolis, alzinars, mosaics de 
bosc amb conreus, ambients rupícoles i, fins 
i tot, ambients urbans com parcs i edificis de 
grans ciutats, com succeeix a l’Europa cen-
tral. S’estén pràcticament per tot el territori 
català excepte el delta de l’Ebre i les grans 
ciutats. Tot i que es tracta d’un dels carnívors 
més abundants de Catalunya, no va ser fins a 
l’any 2008 que es van obtenir les primeres ci-
tacions de fagina al delta del Llobregat, con-
cretament un exemplar fotografiat a la pine-
da de la Ricarda. Posteriorment, a la darreria 
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del 2011, es van realitzar un parell d’observa-
cions d’un mateix individu entre Can Ca-
mins i l’aeroport. No es disposa de dades su-
ficients per determinar el seu estat al Delta, 
però es pot suposar que, donat el caràcter 
generalista i adaptable de l’espècie i que pot 
presentar hàbits antropòfils, la seva presèn-
cia al territori vagi en augment.

Figura 5. Martes foina. Foto: Ramon Solís.

19.4.3.5. Porc senglar (Sus scrofa)

El porc senglar manifesta una gran capacitat 
d’adaptació que li permet colonitzar tota 
mena d’ambients, sempre que disposi de re-
fugis adients, suficient aliment i existència de 
punts d’aigua. A Catalunya presenta una àm-
plia distribució geogràfica i ocupa hàbitats 
forestals, maresmes, zones agrícoles i àrees 
periurbanes. En els últims anys, el senglar ha 
experimentat una important expansió, tant 

demogràfica com geogràfica, al delta del Llo-
bregat. Una de les possibles raons d’aquesta 
expansió pot ser la disminució de la pressió 
humana a causa del despoblament d’àmplies 
zones, com el càmping El Toro Bravo i la 
zona militar i, paral·lelament, la creació en 
aquestes zones desallotjades d’àrees protegi-
des incloses en la xarxa d’espais naturals del 
delta del Llobregat.

19.4.3.6. Ratolí de bosc (Apodemus 
sylvaticus)

El ratolí de bosc és un rosegador amb poques 
limitacions ambientals que, a Catalunya, és 
present en quasi tots els medis naturals i dins 
d’un ampli espectre altitudinal. Ocupa prefe-
rentment les àrees marginals de zones amb 
una bona cobertura arbòria o arbustiva. A les 
terres baixes habita enmig de la vegetació ru-
deral, on els marges de pedra afavoreixen la 
seva presència. No sovinteja els indrets mas-
sa xeròfils. Al delta del Llobregat, el ratolí de 
bosc només ha estat capturat a la franja lito-
ral (pinedes litorals, aeroport, la Ricarda, Re-
serva Natural del Remolar-Filipines). No es 
descarta una distribució més amplia en la 
zona deltaica, ja que, en tractar-se d’una es-
pècie generalista, és possible que pugui ocu-
par també a les zones marginals dels camps 
de conreu, on les bardisses afavoreixen la 
seva presència.

19.4.4. Espècies de requeriments 
aquàtics

19.4.4.1. Rata d’aigua (Arvicola sapidus)

La rata d’aigua es troba únicament a França i 
a la península Ibèrica i és un rosegador se-
miaquàtic àmpliament distribuït a Catalunya. 
D’una manera general, els factors més impor-
tants per a la presència de l’espècie són l’exis-
tència de cursos o masses d’aigua perma-
nents, de cabal lent i nivell constant, amb una 
riba que es pugui excavar i amb una vegetació Figura 6. Sus scrofa. Foto: Ramon Solís.
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herbàcia abundant. És un animal herbívor 
que consumeix preferentment les tiges i les 
fulles de plantes que creixen a les vores de 
l’aigua. Actualment, l’espècie és poc abun-
dant i presenta una distribució força reduïda 
al delta del Llobregat. Concretament, ha estat 
localitzada a la Reserva Natural del Remo-
lar-Filipines, al canal de reg de la dreta del 
Llobregat, a l’estany de la Ricarda, a Cal Tet, 
al canal de laminació, a Can Sabadell, als Re-
guerons i a la Bunyola. Se la pot considerar 
una espècie en regressió al Delta com a con-
seqüència de la degradació del seu hàbitat i de 
la competència exercida per altres espècies.

19.4.5. Espècies introduïdes  
i domèstiques assilvestrades

19.4.5.1. Visó americà (Neovison vison)

El visó americà és un mustèlid originari 
d’Amèrica del Nord introduït a quasi tot Eu-
ropa. Viu en hàbitats constituïts per cursos i 
masses d’aigua amb suficient cobertura vege-
tal per als seus caus. Es troba des de les cap-
çaleres dels rius fins al nivell del mar i pot 
colonitzar rius força degradats i contami-
nats. L’origen d’aquesta espècie a Catalunya 
és accidental i es remunta a la dècada dels 
vuitanta, quan s’escaparen exemplars de les 
granges pelleteres situades a la comarca 
d’Osona, s’establiren al Montseny i d’allà 
s’expandiren ràpidament cap a les comar-
ques limítrofes (Ruiz-Olmo i Aguilar, 1995). 
Al delta del Llobregat, se’l va detectar per 
primer cop l’any 2005 a la Reserva Natural 
Remolar-Filipines, i des d’aleshores la seva 
presència a la zona no és rara. També se l’ha 
vist al canal de la Bunyola, Cal Tet, la Murtra 
i, el 2011, se’n va capturar un exemplar a Ca 
l’Arana. Tenint en compte que hi ha cita-
cions d’aquest mustèlid durant l’any 2004 a 
Pallejà, població situada aigües amunt del 
Llobregat, no és d’estranyar que alguns 
d’aquests exemplars baixin pel riu fins al 
Delta i que utilitzin les rieres i els canals com 
a corredors naturals per desplaçar-se.

19.4.5.2. Gos (Canis lupus familiaris)

El gos es troba per tota la geografia catalana i 
no sempre roman lligat a l’home. Els gossos 
feréstecs, que es troben a la natura sense pro-
pietari, són gossos abandonats o escapats 
d’ambients suburbans o rurals. Diferenciar 
entre els que són veritablement assilvestrats i 
els que simplement s’han allunyat de l’edifica-
ció on viuen és una tasca difícil i, en conse-
qüència, també ho és fer una estimació del seu 
nombre. Però, si tenim en compte les dades 
obtingudes, es pot suggerir que la seva abun-
dància en els diferents ambients del Delta és, 
en línies generals, força elevada. Així doncs, 
els gossos poden esdevenir potencials preda-
dors de petits carnívors salvatges i de nius 
d’ocells terrestres, i representen, per tant, un 
impacte negatiu sobre la fauna salvatge local.

19.4.5.3. Gat domèstic (Felis silvestris catus)

Amb el gat domèstic succeeix pràcticament 
el mateix que l’anteriorment exposat per al 
gos. També representen un impacte negatiu 
per a la fauna salvatge i protegida, especial-
ment sobre les poblacions de micromamí-
fers, determinades espècies d’ocells, com el 
corriol camanegre (Charadrius alexandri-
nus), i de rèptils com el sargantaner petit 
(Psammodromus hispanicus).

19.4.6. Espècies desaparegudes

Les primeres referències bibliogràfiques so-
bre mastofauna de la zona són aportades per 
Cerradelo et al. (1986). Posteriorment, es 
publica a Spartina. Butlletí Naturalista del 
Delta del Llobregat, un treball sobre la distri-
bució actual i passada dels mamífers al delta 
del Llobregat, amb cartografia UTM d’1 × 1 
km (Ballesteros i Degollada, 2001).

Segons la informació recopilada, el delta 
del Llobregat era poblat, fins fa alguns anys, 
per altres espècies de mamífers que actualment 
ja han desaparegut de la zona. Una d’aquestes 
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espècies era el llop (Canis lupus lupus) que, tot 
i que mai no va tenir veritables poblacions es-
tables, sí que feia incursions esporàdiques al 
Delta. Hi ha citacions registrades des del se-
gle xviii fins al xix. L’últim exemplar va ser 
mort l’any 1870 en una batuda general orga-
nitzada entre tots els pobles del Delta.

L’any 1954 es va abatre a la llacuna de la 
Ricarda l’últim exemplar de llúdriga (Lutra 
lutra). De la mateixa època, hi ha citacions 
d’individus observats als estanys del Remolar 
i la Murtra.

A finals dels anys setanta encara es caça-
ven alguns exemplars de llebre europea (Le-
pus europaeus) pels camps de Gavà, segons 
informacions dels pagesos. Quant a la pre-
sència del teixó (Meles meles) i del turó (Mus-
tela putorius) al Delta es disposa de molt po-
ques dades i molt disperses en el temps.

19.4.7. Espècies citades  
i no localitzades durant l’estudi

19.4.7.1. Musaranya nana (Suncus etruscus)

La musaranya nana, amb un pes inferior als 3 
grams, és el mamífer més petit de Catalunya. 
Habita preferentment en llocs oberts, màqui-
es, garrigues, marges de pedra al voltant de 
camps de conreu, suredes i alzinars. Es refu-
gia, generalment, sota els marges o munts de 
pedra coberts de vegetació herbàcia, no gaire 
comuns al delta del Llobregat. Es tracta d’una 
espècie de difícil captura i, tot i utilitzant els 
paranys adients (Sherman i paranys de caigu-
da), no ha estat capturada ni s’ha trobat en 
egagròpiles d’òliba. Donada l’escassetat de re-
ferències de l’espècie al Delta, es pot dubtar de 
la seva presència, si bé, tenint en compte els 
seus requeriments ambientals, cal suposar 
que podria viure al territori sense dificultat.

19.4.7.2. Esquirol (Sciurus vulgaris)

L’esquirol és un rosegador arborícola, típica-
ment forestal, que viu condicionat a la pre-

sència de comunitats forestals denses i ho-
mogènies. Les últimes citacions de l’esquirol 
al Delta són la d’un exemplar a la pineda de 
pi pinyer (Pinus pinea) de la zona militar la 
primavera del 2003 i, més recentment, el se-
tembre de 2009, d’un altre individu a la pine-
da de Cal Francès. En cap cas es tracta d’una 
població establerta, sinó de la incursió espo-
ràdica d’exemplars de procedència descone-
guda. Malauradament, es pot considerar l’es-
quirol pràcticament extingit del delta del 
Llobregat.

19.5. ELS HÀBITATS DEL DELTA  
DEL LLOBREGAT I LA DISTRIBUCIÓ 
DELS MAMÍFERS

Donada la gran variabilitat de característi-
ques biològiques i ecològiques dels mamí-
fers, el tractament conjunt des del punt de 
vista de la relació hàbitat-espècie s’ha de fer 
considerant certs aspectes. Per exemple, 
molts carnívors es poden trobar en ambients 
diversos, ja que tenen la capacitat de fer 
llargs desplaçaments en cerca de l’aliment, 
com la guineu, la fagina i la mostela, espècies 
generalistes que es poden trobar en qualsevol 
hàbitat del Delta, excepte al nucli urbà. Així 
mateix, el senglar és un cas semblant, ja que 
es tracta també d’una espècie generalista i 
amb una gran mobilitat. En canvi, en el cas 
dels micromamífers, hi ha espècies d’àmplia 
distribució, però de capacitat de desplaça-
ment restringida, d’altres de molt lligades a 
un cert hàbitat i d’altres de totalment condi-
cionades a la presència humana o de masses 
d’aigua estables.

El delta del Llobregat queda enquadrat 
dins d’un ambient tipicament mediterrani, 
caracteritzat per estius calorosos i pluviositat 
escassa. En termes generals, en aquest tipus 
d’ambient les espècies de petits mamífers in-
dicadores, i per tant més representatives, són 
el ratolí mediterrani, l’eriçó clar, la musara-
nya nana i el talpó comú, essent la primera 
l’espècie dominant per presentar una gran 
adaptació a la manca d’aigua. Dins d’aquest 
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ambient mediterrani, existeix al delta del 
Llobregat una considerable diversitat d’hàbi-
tats que es poden dividir en quatre grans 
grups: les pinedes litorals de pi pinyer, els 
ambients lacustres (aiguamolls, canyissars, 
jonqueres, etc.), els ambients agrícoles i ve-
getació ruderal, i els nuclis urbans.

19.5.1. Les pinedes litorals de pi 
pinyer (Pinus pinea)

Aquest tipus de bosc acostuma a ser pobre 
en fauna. La seva riquesa faunística varia en 
funció de les condicions d’humitat, densitat 
del sotabosc i orientació, i tendeix a concen-
trar-se a les obagues i a prop dels cursos d’ai-
gua. La presència de marges de pedra i de 
bardisses és molt important a les pinedes, 
perquè actuen com a nuclis aglutinadors de 
fauna. Les zones molt assolellades presenten 
un component faunístic pobre, constituït fo-
namentalment pel ratolí mediterrani, la mu-
saranya comuna i el conill. A les zones amb 
un sotabosc més desenvolupat apareixen el 
ratolí de bosc i l’eriçó clar. La presència del 
talpó comú és destacable en els límits de la 
pineda amb la platja, on es poden trobar les 
seves galeries excavades en terrenys sorrencs. 
L’esquirol, espècie de costums arborícoles, 
gairebé s’ha extingit com a conseqüència de 
la desforestació i de la fragmentació que ha 
patit la zona d’estudi.

19.5.2. Els ambients lacustres

L’única espècie del Delta que presenta una 
distribució condicionada per l’existència de 
cursos o masses d’aigua estables és la rata 
d’aigua. La seva presència depèn de les carac-
terístiques dels marges i de la vegetació her-
bàcia present a les vores. Als canals i les sé-
quies de reg, la rata comuna és l’espècie 
dominant, desplaçant la rata d’aigua. Als ca-
nyissars, les jonqueres i en altres comunitats 
vegetals lacustres, les espècies dominants són 
el ratolí mediterrani, la musaranya comuna i 

el conill. Amb menys freqüència es troben el 
ratolí de bosc i la mostela. També cal desta-
car la presència estable de senglars en aquests 
ambients.

19.5.3. Els ambients agrícoles  
i la vegetació ruderal

La vegetació dels ambients agrícoles presenta 
generalment una distribució lineal, resse-
guint les vores dels camps o dels canals i les 
séquies de reg que, des del punt de vista fau-
nístic, constitueixen un refugi òptim per a 
determinades espècies. Els habitants típics 
d’aquests medis són la musaranya comuna, 
que és l’espècie més abundant si hi ha bardis-
ses i força vegetació herbàcia, el ratolí medi-
terrani i l’eriçó fosc. Als llocs on hi ha una 
xarxa de reg ben establerta, amb importants 
comunitats de canya, es troba la rata comuna 
i, més rarament, la rata negra i la rata d’ai-
gua. Als camps de conreu és freqüent la pre-
sència del talpó comú. Les espècies comen-
sals de rosegadors, el ratolí domèstic, la rata 
comuna i la rata negra, es troben en els habi-
tacles i magatzems de la zona agrícola del 
Prat de Llobregat. Les dues espècies d’eriçons 
freqüenten els voltants de les granges i explo-
tacions agràries, on abunden els ecotons. Un 
aspecte a tenir en compte és l’elevat nombre 
de gats i gossos de les masies, que provoquen 
danys importants sobre la fauna dels siste-
mes naturals que els envolten.

19.5.4. Els nuclis urbans

En aquest ambient es troben ben representa-
des les espècies de caràcter antropòfil, com el 
ratolí domèstic, la rata comuna i la rata ne-
gra, que han colonitzat amb èxit les zones ur-
banes del Delta. De la mateixa manera que 
en l’apartat anterior, cal destacar l’important 
impacte que poden exercir els gats i els gos-
sos en desplaçar-se cap a ambients propers i 
depredar la fauna que els ocupa.
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19.6. SEGUIMENT DE LES 
POBLACIONS DE MICROMAMÍFERS

Els mamífers constitueixen un grup d’ani-
mals altament adaptable, present pràctica-
ment en qualsevol tipus d’hàbitat i amb una 
gran varietat d’estratègies alimentàries. Entre 
els seus representants, i tenint en compte les 
seves característiques demogràfiques i bioe-
nergètiques, els micromamífers es poden de-
finir com a components de l’ecosistema ca-
racteritzats per presentar elevades taxes de 
renovació, un alt cost energètic de producció 
i una reduïda dependència de les condicions 
climàtiques atesa l’endotèrmia (a excepció de 
les espècies hivernants). Altrament, són es-
pècies que es troben en els nivells tròfics in-
termedis i, per tant, constitueixen un impor-
tant recurs en biomassa per als organismes 
dels nivells tròfics superiors. A més, les ca-
racterístiques fisiològiques i ecològiques de 
les espècies herbívores fan que el seu impacte 
en els ecosistemes es reflecteixi en molts as-
pectes ecològics com, per exemple, en els 
processos de productivitat, en els nivells 
d’organització i estabilitat i en l’alteració dels 
ambients. D’aquestes raons es desprèn que 
un seguiment de les poblacions de microma-
mífers pot ser una eina valuosa per determi-
nar l’estat i l’evolució dels ecosistemes.

Al delta del Llobregat es va efectuar el se-
guiment d’aquestes poblacions del maig de 
2004 a l’octubre de 2005 en tres indrets de ca-
racterístiques similars, però amb un grau 
d’alteració antròpica diferent: la Ricarda, la 
Reserva Natural Remolar-Filipines i la llacu-

na de Cal Tet. L’estudi es va basar en el mè-
tode de captura-marcatge-recaptura mitjan-
çant la col·locació de paranys de viu tipus 
Sherman en transsectes lineals, distanciats 
entre ells tres o quatre metres. Les campa-
nyes realitzades van tenir una periodicitat 
bimensual, amb una durada de tres dies i 
dues nits consecutives, i amb revisions dià-
ries dels paranys (Liro i Szacki, 1987; Fons i 
Saint-Girons, 1993). Els resultats dels mos-
trejos realitzats als tres transsectes durant el 
període d’estudi s’exposen a la taula 2. De les 
set espècies de micromamífers capturats, 
Mus spretus i Crocidura russula van ser les 
més freqüents, amb un 56,5 % i un 41,1 %, 
respectivament (figura 7), presents en els tres 
transsectes i en totes les campanyes realitza-
des. L’elevada taxa de mortalitat de Crocidu-
ra russula enregistrada durant els mostrejos 
(23 %), en relació amb la de Mus spretus 
(prop d’un 7 %), suggereix que la presència 
de la musaranya dins de la comunitat de mi-
cromamífers del Delta ha de ser més impor-
tant que la que els percentatges obtinguts po-
den reflectir en un principi. Amb una 
proporció molt inferior de captures es trobà 
el ratolí de bosc, present únicament a la Ri-
carda i al Remolar; cal destacar que el 87,5 % 
de les captures de l’espècie es va donar en 
aquest últim indret. Les captures de les res-
tants espècies de micromamífers cal conside-
rar-les esporàdiques, ja que la mida del pa-
rany utilitzat era massa petita per a alguns 
rosegadors (concretament, en el cas de les 
espècies del gènere Rattus i d’Arvicola sapi-
dus, tan sols es van capturar exemplars juve-

Taula 2. Resultats de les campanyes realitzades als tres transsectes durant el període d’estudi. C. r.: Croci-
dura russula; M. s.: Mus spretus; A. s.: Apodemus sylvaticus; R. r.: Rattus rattus; R. n.: Rattus norvegicus; M. d.: 
Microtus duodecimcostatus; Ar. s.: Arvicola sapidus.

C. r. M. s. A. s. R. r. R. n. M. d. Ar. s. Total
Cal Tet  99 194 0 1 1 1 2 298
El Remolar  46  41 7 0 0 0 0  94
La Ricarda  85  81 1 0 0 0 0 167
Total 230 316 8 1 1 1 2 559
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nils) o no era el tipus de parany adient (cas 
del talpó comú).

En el cas concret de Crocidura russula no 
es va detectar cap correlació significativa en-
tre les densitats mensuals de les tres àrees 
d’estudi (figura 8). Els valors màxims pobla-
cionals es van obtenir el juliol (75 individus; 
32,6 %) i els mesos de setembre i octubre (67 
individus; 29,1 %) (figura 8). A partir de ge-
ner es va observar una davallada percentual 
de capturabilitat fins a assolir els valors mí-
nims poblacionals el març (11 individus; 
4,8 %).

Les dades obtingudes no permeten esta-
blir les característiques del cicle reproductor 
de Crocidura russula al delta del Llobregat. 
Considerant que la gestació dura entre 27 i 
30 dies (Vogel, 1972; Fons, 1972) i que es va 
detectar la presència de mascles madurs de 
gener a juliol i de femelles gestants de març a 
maig, es pot deduir que la reproducció de 
l’espècie al delta del Llobregat té lloc, al-
menys, de febrer a maig. No s’ha pogut cons-
tatar si, tal com succeeix en altres indrets de 
característiques similars, com per exemple el 
delta de l’Ebre, el cicle reproductor es pot 

perllongar fins al setembre. Els valors mà-
xims de captures es van obtenir el juliol i els 
mesos de setembre i octubre fruit, segura-
ment, de l’activitat reproductora. La davalla-
da observada el gener coincideix amb la pro-
gressiva desaparició dels exemplars adults, 
nascuts l’any anterior, que en general no ar-
riben a sobreviure un segon hivern (López- 
Fuster, 1984). Els valors mínims poblacio-
nals detectats al març són deguts, en part, a 
l’esmentada desaparició dels animals senils. 
A més, durant aquest període es donà un no-
table descens de l’activitat de les femelles 
fora del niu com a conseqüència del temps 
que dediquen a la cura i a l’alimentació de les 
cries. Així mateix, els juvenils que encara no 
han finalitzat el seu període de lactància, de 
20 a 22 dies, fan poques sortides a l’exterior i, 
per tant, també són poc susceptibles d’ésser 
capturats.

Respecte a les pautes generals del cicle re-
productor de Mus spretus, els resultats obtin-
guts en els tres transsectes no difereixen subs-
tancialment. En totes les zones es va observar 
un increment considerable dels efectius po-
blacionals durant el període de setembre a 
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Figura 7. Composició específica percentual dels mostrejos realitzats als tres transsectes estudiats.
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novembre, un descens durant la primavera i 
una lleugera recuperació a l’estiu (figura 9). 
En l’àrea d’estudi es detectà activitat sexual 
de gener a novembre, amb femelles gestants 
i/o alletants durant el període de maig a no-
vembre i amb la vagina oberta els mesos de 
gener i març. En el cas dels mascles, es van 
capturar animals madurs al llarg de tot l’any, 
si bé el percentatge d’aquests individus va 
disminuir el mes de gener. En conjunt, cal 
deduir que l’activitat reproductora de l’espè-
cie es dóna d’una manera continuada durant 
tot l’any. Les baixes densitats detectades a la 
primavera (només una captura el mes de 
maig de 2005) suggereixen que es produeix 
una elevada mortalitat dels individus senils 
durant l’hivern. En termes generals, els re-
sultats obtinguts difereixen lleugerament 
dels observats en altres indrets de l’àrea me-
diterrània, on el cicle reproductor esdevé 
principalment de finals de febrer a novembre 
amb un lleuger descens de l’activitat durant 
l’estiu (España, 1984; Solís et al., 2000). 
Aquesta divergència pot ser deguda a dife-
rents condicions ambientals, com la tempe-
ratura, l’abundància d’aliment i la incidència 

de la depredació. L’esmentada pauta repro-
ductora determina un increment considera-
ble dels efectius poblacionals en el període de 
setembre a novembre, tal com s’ha observat a 
la zona d’estudi.

Dels 202 animals marcats durant el perío-
de d’estudi, 46 exemplars van ser recapturats 
(22,8 %). En la majoria de casos (67,4 %), el 
període de seguiment dels individus marcats 
va ser de dos mesos, excedint només un 4,3 % 
de les recaptures un període de sis mesos. En 
aquests casos, i tenint en compte la periodi-
citat bimensual de les campanyes, s’estimà 
una longevitat màxima de vuit mesos. Man-
quen dades per corroborar si, tal com està 
referit a la bibliografia, alguns dels animals 
nascuts al final de l’estació reproductora po-
den arribar als catorze o quinze mesos d’edat 
i sobreviure un segon hivern (Palomo i Gis-
bert, 2002).

Pel que fa a Apodemus sylvaticus, la cap-
tura d’una femella subadulta a la Ricarda, cal 
considerar-la accidental i deguda, possible-
ment, a la migració dels animals nascuts du-
rant l’hivern a la cerca de nous territoris. En 
canvi, es va constatar la presència estable de 
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Figura 8. Variació mensual del percentatge d’individus de Crocidura russula en relació amb el total de 
captures en els tres transsectes estudiats.
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l’espècie al Remolar en el decurs de l’estudi. 
Probablement, la major diversitat arbòria i 
arbustiva d’aquesta zona respecte als altres 
dos transsectes i, per tant, la major produc-
ció de fruits dels quals es pot alimentar l’es-
pècie, n’afavoreix la presència. Tot i el reduït 
nombre de captures realitzades, es va corro-
borar la reproducció del ratolí de bosc du-
rant la tardor i l’hivern, fet que coincideix 
amb la dinàmica reproductora observada en 
diferents poblacions de l’àrea mediterrània, 
caracteritzada per l’existència d’un període 
de repòs sexual durant l’estiu i una fase d’ac-
tivitat màxima durant la tardor i l’hivern 
(Moreno i Kufner, 1988; Fons i Saint-Girons, 
1993; Solís et al., 2000). Falten dades per 
comprovar com evoluciona la població du-
rant la resta de l’any, i si s’ajusta al model des-
crit anteriorment.

19.7. ESTAT DE CONSERVACIÓ DE 
LA MASTOFAUNA. PRESENT I FUTUR

Actualment, al delta del Llobregat destaquen 
dos sectors per la seva notable biodiversitat 

de mamífers: la Reserva Natural del Remo-
lar-Filipines i la zona compresa per les llacu-
nes de la Ricarda, Cal Tet i Ca l’Arana. A 
més, en aquestes àrees s’han detectat mamí-
fers d’un gran interès faunístic com és el cas 
de la mostela, espècie considerada com a 
bioindicadora pel seu valor faunístic i am-
biental, l’eriçó europeu, l’eriçó clar i la rata 
d’aigua, aquestes tres protegides per la legis-
lació vigent. En conseqüència, la seva con-
servació mereix una especial atenció, ja que 
es podrien considerar espècies clau o bioin-
dicadores de la «bona salut» dels ecosistemes 
del Delta.

Dels mamífers terrestres presents a l’àrea 
d’estudi, tan sols la rata d’aigua està cataloga-
da per la Unió Internacional per a la Conser-
vació de la Natura (IUCN) com a espècie 
vulnerable a escala mundial. Aquesta catalo-
gació considera que aquest rosegador està en 
risc d’extinció en estat salvatge, principal-
ment per la reducció o pèrdua de qualitat de 
l’hàbitat i per l’efecte de la pressió efectuada 
per altres tàxons. Les causes de la degradació 
dels ambients fluvials on viu són diverses i 
cal destacar la progressiva cimentació de ca-
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nals i regs, la crema de la vegetació associada 
als marges de les masses d’aigua que ocupa, 
la utilització de pesticides agrícoles i la dis-
minució de la boga, el seu aliment principal, 
a causa de la salinització i la contaminació 
dels aqüífers. La pressió exercida per altres 
espècies de mamífers, ja sigui com a compe-
tidores per l’espai (rata comuna) i pels recur-
sos tròfics (conill) o com a depredadors (visó 
americà, guineu, senglar i carnívors assilves-
trats, especialment el gat), contribueix a la 
rarefacció de l’espècie en el Delta.

De les dues espècies d’erinacèids, l’eriçó 
clar és el que gaudeix d’un major grau de 
protecció, perquè té més problemes de con-
servació atès, principalment, que la seva àrea 
de distribució coincideix en bona part amb el 
sobreexplotat litoral peninsular. Els resultats 
obtinguts per l’equip investigador en amb-
dues espècies semblen indicar un lleuger 
augment de llurs poblacions i de l’àrea de 
distribució en el Delta. Aquests fets podrien 
ser deguts a la disminució de la pressió hu-
mana a causa del despoblament d’àmplies 
zones de la franja litoral i, paral·lelament, a la 
creació en aquests indrets d’àrees protegides 
incloses en la xarxa d’espais naturals del del-
ta del Llobregat.

Fins fa pocs anys, la mostela era l’únic 
carnívor que presentava una població esta-
ble al Delta i era relativament freqüent a les 
zones humides. No obstant això, atesos la 
desaparició de marges de vegetació, la ci-
mentació dels cursos d’aigua i l’efecte que 
tenen els tractaments de desratització sobre 
la densitat de micromamífers, el seu aliment 
principal, l’espècie es troba en clara regres-
sió. Hi ha altres factors que contribueixen a 
la rarefacció de la mostela, com la prolifera-
ció de xarxes viàries que actuen com a barre-
res en els seus desplaçaments i augmenten el 
nombre de morts per atropellament. D’altra 
banda, pot ser depredada, d’una manera 
ocasional, per la guineu, el gos i el gat do-
mèstic. Es desconeix la interacció que pugui 
existir amb el visó americà, tant pel que fa a 
competència per l’espai i per l’aliment com  
a la depredació.

En línies generals, dins d’aquest territori 
deltaic altament fragmentat, són d’una gran 
importància els corredors biològics que per-
meten la connectivitat entre les diferents po-
blacions. En aquest sentit, cal destacar el pa-
per que exerceix la franja litoral entre l’antiga 
llera del Llobregat i els primers contraforts 
del massís de Garraf, com ho corrobora la 
presència de les dues espècies d’eriçons a 
l’esmentada franja, permetent la connectivi-
tat entre les poblacions de la Ricarda i les del 
Remolar. De la mateixa manera, cal destacar 
també la importància com a corredors biolò-
gics del Remolar, que uneix la franja litoral 
amb la zona interior de Can Sabadell i els Re-
guerons, i dels sectors de la Ricarda i Cal Tet 
amb el riu Llobregat i el seu curs cap a l’inte-
rior seguint el camí del Sorral.

El futur de la mastofauna actual del delta 
del Llobregat dependrà en bona mesura de 
les actuacions que es facin sobre el territori. 
D’una manera general, es poden diferenciar 
cinc grans grups d’impactes negatius sobre la 
biodiversitat de mamífers: la pèrdua i altera-
ció d’hàbitats, la fragmentació de les pobla-
cions, la mortalitat directa, la introducció 
d’espècies invasores i la potenciació de les 
espècies antropòfiles.

La creació de noves infraestructures pro-
vocarà la pèrdua o degradació de molts hàbi-
tats naturals existents actualment amb la 
consegüent pèrdua de biodiversitat. Així ma-
teix, ocasionarà també una fragmentació 
dels ambients afectats amb el consegüent aï-
llament de les poblacions existents, limitant 
el flux gènic, fet que pot ser una amenaça per 
a la conservació de les espècies amb pocs 
efectius poblacionals. Malauradament, les 
infraestructures de transport també compor-
ten una mortalitat de fauna per atropella-
ments i, en el cas particular del Delta, riscos 
per a la seguretat viària per col·lisions amb 
senglars, guineus i gossos. Els micromamí-
fers, especialment els eriçons, el conill i la 
mostela, són els mamífers presents al Delta 
que pateixen més atropellaments mortals. 
Les carreteres i vies ferroviàries també gene-
ren un efecte barrera sobre determinades es-
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pècies de mamífers, com és el cas dels eri-
çons, les musaranyes i alguns rosegadors, per 
als quals les vies es converteixen en amplis 
espais sense cap mena de protecció o refugi 
per poder creuar-les.

L’expansió del visó americà, espècie inva-
sora, al delta del Llobregat sembla inevitable. 
Depredador oportunista i generalista amb 
un ampli ventall de preses (micromamífers, 
ocells, insectes i fruits) pot exercir una forta 
pressió sobre espècies protegides de la nostra 
fauna. Les mesures de gestió d’aquesta espè-
cie haurien d’anar encaminades a evitar nous 
alliberaments i, en cas necessari, utilitzar un 
trampeig específic de viu per reduir el nom-
bre d’individus, com el que ja es realitza en  
la xarxa d’espais naturals del delta del Llo-
bregat.

Altres mamífers que comporten proble-
mes de gestió al delta del Llobregat o ho po-
den fer en el futur són el senglar, la guineu i 
els carnívors assilvestrats. La gestió de les po-
blacions de senglar al delta del Llobregat ha 
d’anar encaminada a reduir la seva expansió i 
a minimitzar els danys que causa als conreus i 
al patrimoni natural. En aquest sentit, s’ha 
pogut comprovar, per exemple, l’impacte de 
la predació del senglar en diferents espècies 
d’orquídies i nius d’ocells aquàtics. Davant 
d’aquests fets, des de l’any 2007, el Consorci 
per a la Protecció i la Gestió dels Espais Natu-
rals del Delta del Llobregat ha endegat la cap-
tura d’exemplars mitjançant esperes noctur-
nes al Remolar i a Cal Tet, amb un total de 57 
captures entre els anys 2007 i 2010.

Respecte a la guineu, cal considerar l’im-
pacte de depredació d’aquest cànid sobre les 
poblacions de micromamífers, de conill i so-
bre les nidificacions d’ocells aquàtics, tal 
com ja ha succeït amb alguna nidificació 
d’ànec blanc (Tadorna tadorna) i de gavina 
corsa (Larus audouinii) a Ca l’Arana. Així, la 
gestió de les poblacions de guineu passa pel 
control dels abocadors, que utilitza com a 
font d’alimentació, i pel seu aprofitament 
com a espècie cinegètica.

Pel que fa als gats i als gossos assilvestrats, 
s’ha comentat anteriorment la problemàtica 

que generen amb la fauna salvatge. Aquestes 
interaccions entre carnívors assilvestrats i 
fauna local es poden veure accentuades en 
espais naturals petits i propers a zones me-
tropolitanes com Barcelona atès l’elevat grau 
d’abandonament que pateixen aquests ani-
mals.

Finalment, la destrucció d’hàbitat natural 
i la posterior construcció d’instal·lacions o 
infraestructures disminueixen notablement 
el nombre d’organismes que es poden adap-
tar a aquestes noves condicions. Pel que res-
pecta als mamífers, es produeix un reempla-
çament d’espècies salvatges, amb poca o 
ninguna dependència de l’home, per espècies 
antròpiques.

ADDENDA

Amb posterioritat a la redacció d’aquest arti-
cle (març de 2012), cal precisar que l’esquirol 
(Sciurus vulgaris) encara és abundant a la pe-
rifèria del Delta i sovinteja en boscos i parcs 
propers al nucli urbà dels municipis de Sant 
Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castell-
defels (J. Pino, com. pers.). A més, s’ha cons-
tatat la presència recent de la llúdriga (Lutra 
lutra), que va tornar a ser vista l’estiu del 
2014 al tram del riu comprès entre Sant Boi 
de Llobregat i el Prat de Llobregat. La llúdri-
ga havia estat detectada al riu Cardener una 
dècada abans, i aquesta observació recent 
sembla confirmar l’expansió de l’espècie per 
tota la conca del Llobregat, tot i que encara 
no es pot assegurar la seva presència perma-
nent al Delta.
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20.1. INTRODUCCIÓ

La història evolutiva dels ratpenats ha seguit 
un recorregut singular en l’evolució dels ma-
mífers i ha originat un ampli espectre d’espè-
cies voladores que han estat capaces de colo-
nitzar la major part del món. Varen aparèixer 
a l’hemisferi nord ara fa uns seixanta-quatre 
milions d’anys i des d’aleshores han originat 
un extraordinari ventall d’espècies. Els fòssils 
més antics que es coneixen estan datats de fa 
uns cinquanta-tres milions d’anys; ja vola-
ven, però tenien ungles a tots els dits de la mà 
i un sistema d’ecolocalització rudimentari. 
Els quiròpters han aconseguit colonitzar la 
major part de la Terra, tan sols són absents 
de les zones polars. Actualment s’han descrit 
unes 1.200 espècies de ratpenats, que es dis-
tribueixen tant als continents com a les illes 
allunyades de la terra ferma. Poden viure des 
de les serralades de les muntanyes fins als oa-
sis dels deserts i es poden refugiar tant a les 
coves com als forats i a les clivelles dels ar-
bres, a les esquerdes de les roques, en edifica-
cions o enmig de la frondositat de la vegeta-
ció. El 20 % de totes les espècies de mamífers 
són ratpenats. L’evolució dels quiròpters és 
un exemple més de diversitat biològica i, en 
definitiva, del món divers en el qual vivim.

Els ratpenats són mamífers adaptats a vo-
lar amb les mans, raó per la qual se’ls anome-
na quiròpters, que vol dir «mans alades». Els 
ratpenats són uns mamífers ben curiosos: 
surten de nit, de dia es refugien en llocs fos-
cos, volen amb les mans, la majoria d’espè-
cies emeten ultrasons per orientar-se i caçar i 
molts es pengen cap per avall quan descan-
sen. Tot plegat, ha fet que hagin estat consi-
derats durant molt de temps uns animals 
enigmàtics i funestos.

Les extremitats anteriors dels quiròpters 
han evolucionat seleccionant dits i avantbra-
ços llargs. Aquesta característica morfològica 
ha permès sustentar una fina i nua membra-
na anomenada patagi. L’esmentada mem-
brana té fibres musculars i molts vasos san-
guinis. Així doncs, els dits de la mà fan una 
funció similar a la que realitzen les barnilles 

d’un paraigua o d’un ventall. De fet, va ser 
un artesà japonès qui va inventar el ventall 
inspirant-se en l’ala d’un ratpenat (l’invent 
va arribar a Europa a l’edat mitjana). No tots 
els dits de la mà varen seguir el mateix pro-
cés d’allargament i pèrdua d’ungla. El dit 
polze dels ratpenats és curt i té una ungla ben 
desenvolupada. Aquesta característica és fo-
namental per a la seva supervivència. El dit 
polze, curt i amb una ungla potent, els per-
met sostenir-se a les parets dels refugis. Però 
també possibilita a les cries aferrar-se al cos 
de la mare i disminuir el risc de caiguda. Pre-
cisament per a evitar la caiguda, les cries nei-
xen amb peus i polzes molt grossos (gairebé 
de la mida de la mare).

Els quiròpters són els únics mamífers 
que fan veritables vols, que poden ser molt 
diferents segons quina sigui l’espècie: alts i 
ràpids, lents i àgils entre el fullatge dels ar-
bres, o fins i tot n’hi ha que volen a grans al-
tures seguint els insectes que arrosseguen els 
corrents d’aire convectius. Algunes espècies 
poden fer llargs desplaçaments estacionals 
que en alguns casos superen els 1.000 km de 
recorregut. D’altres, en canvi, fan desplaça-
ments estacionals de pocs quilòmetres de re-
corregut i són considerats ratpenats seden-
taris. Recentment, al delta del Llobregat 
s’han observat dues espècies que poden fer 
desplaçaments de llarg recorregut: el ratpe-
nat nòctul petit (Nyctalus leisleri) i el rat-
penat de Nathusius (Pipistrellus nathusii).

Els desplaçaments es fan entre els refugis 
d’hivern, caracteritzats per tenir una tempe-
ratura relativament freda i poc variable, i els 
refugis d’estiu, que solen ser calorosos i si-
tuats en llocs amb recursos alimentaris abun-
dants. Les femelles utilitzen aquests refugis 
calorosos per a criar. La temperatura elevada 
afavoreix el creixement ràpid de les cries i 
augmenta la seva probabilitat de supervivèn-
cia. El creixement ràpid fa que els petits si-
guin autònoms i que puguin volar poques 
setmanes després d’haver nascut. És espe-
cialment ràpid el creixement de les estructu-
res alars, és a dir, dels dits de la mà (excepte 
el polze) i de l’avantbraç.
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Els ratpenats de les regions temperades 
han d’afrontar l’hivern, estació desfavorable 
durant la qual hi ha pocs recursos alimenta-
ris i temperatures relativament baixes. Per a 
poder sobreviure a aquestes condicions ad-
verses, els ratpenats hibernen. L’estratègia fi-
siològica que segueixen és la de reduir el seu 
metabolisme i gastar poc. Però per a reduir  
el metabolisme disminueixen la temperatura 
corporal, que és lleugerament superior a la 
del refugi, i fan més lents els ritmes cardíac i 
respiratori. Però malgrat l’estalvi energètic 
que es produeix durant la hibernació, els rat-
penats necessiten haver acumulat reserves 
abans de l’arribada de l’hivern. Els quiròp-
ters acumulen grans quantitats de greix du-
rant la tardor, greix que serà metabolitzat 
lentament en el decurs de l’hivern. Algunes 
espècies poden haver incrementat en un 
70 % la seva massa corporal poc abans d’hi-
bernar. L’acumulació de greix és un procés 
que ve determinat genèticament i és un ca-
ràcter adaptatiu per a sobreviure a l’estació 
adversa. Però no tots els refugis són bons per 
a poder hibernar. Els ratpenats, a l’hivern, 
necessiten refugis amb temperatures baixes, 
constants i amb una humitat relativa elevada.

L’etologia dels ratpenats varia molt d’una 
espècie a una altra. N’hi ha que tenen un ca-
ràcter fortament solitari, mentre que d’altres 
manifesten un caràcter acusadament gregari 
i poden formar colònies de milers d’indivi-
dus. Així, per exemple, el ratpenat de ferra-
dura petit (Rhinolophus hipposideros) sol re-
fugiar-se aïlladament la major part de l’any i 
únicament forma petites colònies quan cria. 
Una de les espècies gregàries que caça al del-
ta del Llobregat és el ratpenat de cova (Mi-
niopterus schreibersii). Aquesta espècie pot 
formar colònies de milers d’individus, com 
per exemple la que hi ha al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en la qual 
hem arribat a comptabilitzar més de 17.000 
ratpenats. Les característiques físiques del 
delta del Llobregat, on no hi ha ni coves ni 
avencs, no afavoreixen la formació de colò-
nies d’aquesta espècie en aquest espai natu-
ral.

L’estratègia reproductora dels ratpenats 
consisteix en llargs períodes de gestació i lac-
tància, un nombre reduït de cries per part i 
nounats amb extremitats relativament des-
envolupades. Diversos processos allarguen el 
temps que transcorre entre l’aparellament i 
el naixement de les cries. L’esmentada pro-
longació és conseqüència de l’emmagatze-
matge de l’esperma abans de la fecundació i 
del retard en la implantació de l’embrió a la 
paret de l’úter; a més, cal tenir en compte que 
el creixement fetal és relativament lent. El 
període de lactància també és prolongat, es-
sent molt més llarg que en altres mamífers de 
la mateixa mida corporal. La inversió mater-
nal dels quiròpters en la seva descendència és 
elevada, no sols en termes de temps dedicat a 
la gestació i lactació, sinó també en termes 
energètics, especialment pel que fa referència 
a l’elevat pes corporal que tenen les cries en 
les darreres setmanes de gestació (potser al 
voltant d’un 25 % el pes de la femella adulta).

La majoria de ratpenats solen tenir una 
sola cria per part i presenten característiques 
reproductores singulars dins dels mamífers 
de mida petita. Així, alleten les seves cries 
fins que assoleixen pràcticament la mida 
adulta. La longevitat dels quiròpters és eleva-
da respecte a la que li pertocaria per la seva 
mida corporal. La longevitat més gran que es 
coneix és la d’un ratpenat que va viure més 
de quaranta anys.

Les singulars adaptacions al domini aeri, 
el desenvolupament d’un sofisticat sistema 
de sonar en la majoria d’espècies i el tipus de 
recursos alimentaris que capturen fan dels 
quiròpters un dels grups de vertebrats amb 
un valor ecològic més gran. La majoria dels 
ratpenats de Catalunya depreden grans 
quantitats d’insectes i exerceixen una funció 
reguladora sobre poblacions d’artròpodes. 
La importància ecològica dels quiròpters jus-
tifica que, al nostre país, totes les espècies si-
guin protegides i que la Unió Europea hagi 
inclòs tots els quiròpters en l’annex de la Di-
rectiva de 1992 corresponent a les espècies 
d’interès comunitari que requereixen una 
protecció estricta.
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Els seus refugis solen ser vulnerables a un 
ampli ventall d’amenaces, fet que aquests 
darrers anys ha conduït a la pèrdua i la frag-
mentació del seus hàbitats, i Catalunya no 
n’és una excepció. L’augment de la freqüèn-
cia humana en coves i avencs, els incendis 
forestals, la restauració de cases de camp, 
masies i esglésies, els canvis climàtics, la crei-
xent urbanització i les pluges torrencials fora 
d’època, són alguns dels factors que incidei-
xen negativament sobre les poblacions de 
quiròpters. La tendència global de les pobla-
cions de quiròpters queda palesa en les dar-
reres dades presentades per la IUCN, segons 
les quals el 23 % de les més de 1.200 espècies 
de quiròpters del món estan considerades en 
regressió.

20.2. LES ESPÈCIES DE RATPENATS 
DEL DELTA DEL LLOBREGAT

La primera citació quiropterològica de la qual 
tenim referència va ser feta el 1916 per Agui-
lar-Amat i corresponia a l’observació d’un 
ratpenat de musell llarg (Myotis myotis) al 
Prat del Llobregat. Balcells, a mitjan segle xx, 
va fer algunes captures aïllades que sembla-
ven posar de manifest que alguns ratpenats 
de cova (Miniopterus schreibersii) tendien a 
dirigir-se vers el delta del Llobregat en els 
seus desplaçaments estacionals. Segons Bal-
cells, en els anys cinquanta i seixanta, el rat-
penat dels graners (Eptesicus serotinus) era 
una espècie molt freqüent, que volava sobre 
els horts i les llacunes del Delta. Aquest autor 
cita observacions fetes al vedat Àfrica el 30 
d’abril i el 8 de maig de 1958 i comenta que 
el ratpenat dels graners és molt abundant a la 
llacuna del Remolar i sobre els conreus del 
Delta. Balcells féu una de les primeres proves 
de fidelitat dels quiròpters al refugi a partir 
d’un ratpenat dels graners capturat al delta 
del Llobregat. Aquest individu, un cop cap-
turat, va ser marcat, transportat i alliberat a 
la plaça de la Universitat de Barcelona. Bal-
cells va recapturar el mateix exemplar pocs 
dies després i va comprovar que aquesta es-

pècie era capaç de retrobar ràpidament el seu 
refugi d’origen al Delta.

Els estudis fets pel nostre equip mostren 
que la diversitat de quiròpters actual i l’abun-
dància relativa de cadascuna de les espècies 
són menors de les que correspondrien a un 
territori amb les característiques ecològiques 
del delta del Llobregat. En aquest sentit, si bé 
el nombre d’espècies observades és conside-
rable, hi ha una predominança acusada 
d’únicament dues espècies: el ratpenat comú 
(Pipistrellus pipistrellus) i el ratpenat sopra- 
no (Pipistrellus pygmaeus). Són quiròpters 
amb una àmplia valència ecològica, és a dir, 
no requereixen condicions ambientals estric-
tes i utilitzen un espectre de refugis variat i 
ampli. Són espècies que manifesten un fort 
caràcter antropòfil i són presents durant tot 
l’any al Delta. Una gran part dels efectius 
d’aquestes dues espècies té llur refugi al nucli 
urbà del Prat del Llobregat i d’altres es refu-
gien als pinars o a les caixes niu per a ratpe-
nats instal·lades en diversos indrets de l’espai 
natural (vegeu la figura 1). Són dues espècies 
que inicien aviat la seva activitat diària. Se les 
pot observar fàcilment volant sobre les llacu-
nes del Delta quan comença a fosquejar. En 
el cas del ratpenat soprano, ha estat de les 
primeres espècies a colonitzar les caixes niu 
instal·lades al Delta i és qui les utilitza amb 
més assiduïtat.

Al Delta també s’hi han observat altres 
espècies, encara que, com ja hem comentat, 
són molt menys abundants. Són: el ratpenat 
de vores clares (Pipistrellus kuhlii), el ratpe-
nat de Nathusius (Pipistrellus nathusii), el 
ratpenat muntanyenc (Hypsugo savii), el rat-
penat dels graners (Eptesicus serotinus), el 
ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri),  
el ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), el 
ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii), 
el ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis) i el 
ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus 
hipposideros).

Alguns d’aquests ratpenats s’adapten 
amb una facilitat relativa a refugiar-se als 
ambients humanitzats. En el cas d’algunes 
espècies es tracta de ratpenats de mida relati-
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vament grossa que poden depassar els 40 cm 
d’envergadura.

Al ratpenat de vores clares (Pipistrellus 
kuhlii) se’l pot veure volar al capvespre en di-
ferents localitats del Delta, per exemple so-
bre les llacunes de Cal Tet i de la Murtra o 
del Remolar. A les zones d’aiguamolls i llacu-
nes de la plana deltaica, s’hi observa poc i en 
quantitats baixes.

La presència del ratpenat de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) al Delta es va detectar 
per primera vegada a la localitat de Cal Tet. 
La detecció va ser feta fa poc temps, quan và-
rem observar i enregistrar diferents exem-
plars que caçaven sobre les llacunes de Cal 
Tet. Posteriorment, vàrem comprovar que 
aquesta espècie utilitza les caixes niu per a 
ratpenats instal·lades als espais naturals del 
delta del Llobregat (figura 1). El Delta sem-
bla ser una localitat estratègica per a aquest 
ratpenat migrador de llargues distàncies. La 
seva presència és un fet destacable, ja que és 
una espècie de la qual es tenen molt poques 
dades a Catalunya. Hem de tenir present 
que, en el cas dels espais naturals del delta 
del Llobregat, els ecosistemes aquàtics són 
molt adequats perquè hi caci aquesta espècie.

El ratpenat muntanyenc (Hypsugo savii) 
és un quiròpter que ha estat observat volant 
per sobre l’estany de la Murtra i a l’entorn 
d’alguna pineda. En aquests mateixos indrets 
també s’hi ha vist el ratpenat dels graners 
(Eptesicus serotinus), espècie que també s’ha 

observat a la Vidala, a la depuradora de Gavà, 
a la pineda de Can Camins i a prop de la Ri-
carda. Ens cal recordar que aquest quiròpter 
fa unes dècades era molt abundant arreu del 
Delta i que actualment ha esdevingut molt 
escàs. Possiblement això ha estat a causa dels 
canvis en l’agricultura tradicional i a la pèr-
dua d’hàbitat provocada per l’increment 
d’infraestructures i construccions.

El ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri) 
i el ratpenat de cova (Miniopterus sechreiber-
sii) són dues espècies difícils d’observar al 
Delta. En el cas de la primera, es tracta d’un 
ratpenat forestal que ha estat observat a la 
Vidala, a l’entorn d’un bosc de ribera. La 
presència al Delta del ratpenat nòctul petit és 
molt escassa; tanmateix, és probable que l’es-
pècie fos més abundant si es recuperés massa 
forestal (aquí sobretot pollancredes i albere-
des). El delta del Llobregat és utilitzat pel rat-
penat de cova com a territori de caça i alhora 
com a lloc de pas en les migracions estacio-
nals. Sembla evident que alguns dels ratpe-
nats de les colònies que es refugien al massís 
de Garraf (on abunden les coves i els avencs) 
cacen al Delta d’una manera habitual. Al-
menys, així es va observar a mitjan segle pas-
sat i es continua observant.

El ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis) té 
dificultats per a refugiar-se en zones naturals 
del Delta, ja que no disposa de llocs adients; 
de tota manera, sí que hi ve a caçar amb força 
regularitat. És una espècie fissurícola que es 

 
Figura 1. Caixes niu per a ratpenats instal·lades al delta del Llobregat. Font: Xavier Bayer.
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refugia en esquerdes de penya-segats o d’edi-
ficis alts. Els individus observats a Cal Tet o a 
la pineda de Can Camins molt probablement 
vénen de penya-segats de les muntanyes pro-
peres o d’edificis alts de les poblacions veï-
nes. És una espècie amb una constitució cor-
poral adaptada a volar molt ràpid i, per tant, 
té una certa facilitat per a desplaçar-se des 
del refugi fins al delta del Llobregat.

En relació amb el ratpenat de musell llarg 
(Myotis myotis), tot i que les citacions són 
antigues, actualment no es descarta l’aparició 
ocasional d’aquesta espècie al Delta, ja que 
força a prop, en cavitats del Garraf, n’hi ha 
una població establerta.

La presència del ratpenat de ferradura pe-
tit (Rhinolophus hipposideros) actualment és 
testimonial. Anys enrere es refugiava tempo-
ralment a les cases de camp que hi havia al 
Delta, però moltes han desaparegut o s’han 
restaurat i ja no li permeten trobar un refugi 
adient.

Hi ha una altra espècie de rinolòfid, el 
ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus fer-
rumequinum), que també hauria estat obser-
vat al delta del Llobregat, però les seves cita-
cions, ara per ara, no estan confirmades. La 
presència de l’espècie a les muntanyes del 
Garraf és habitual i pensem que pot baixar a 

la plana deltaica a cercar-hi aliment. I encara 
més, anys enrere era molt fàcil que trobés re-
fugi estival a les golfes d’alguna masia.

En total, hi ha representants de les quatre 
famílies de quiròpters europeus. La família 
de ratpenats més ben representada al Delta 
és la dels vespertiliònids, amb vuit espècies 
de ratpenats. Les altres tres famílies (rinolò-
fids, minioptèrids i molòssids) sols tenen 
una espècie representant per a cadascuna 
(vegeu la taula 1).

Malauradament, el delta del Llobregat ha 
sofert grans transformacions aquestes darre-
res dècades que han modificat la composició 
faunística de les comunitats d’éssers vius que 
hi vivien i, en particular, la dels quiròpters. A 
l’enderrocament de les cases de camp i ma-
sies, cal afegir-hi la modificació del curs del 
Llobregat, la construcció de la nova pista de 
l’aeroport, l’increment del trànsit aeri i la tala 
de zones forestals. Tot plegat ha incidit en la 
comunitat de quiròpters que vivia al delta del 
Llobregat, que ha sofert importants transfor-
macions. Aquests darrers anys s’ha constatat 
la disminució de l’abundància del ratpenat 
dels graners (Eptesicus serotinus) i des de fa 
temps no s’ha observat cap més exemplar del 
ratpenat de musell llarg (Myotis myotis). En 
alguns casos, és probable que la baixa fre-

Taula 1. Espècies observades als espais naturals del delta del Llobregat.

Família Espècie Nom català
Rinolòfids Rhinolophus hipposideros Ratpenat de ferradura petit
Vespertiliònids Nyctalus leisleri Ratpenat nòctul petit

Pipistrellus kuhlii Ratpenat de vores clares
Pipistrellus pipistrellus Ratpenat comú
Pipistrellus pygmaeus Ratpenat soprano
Pipistrellus nathusii Ratpenat de Nathusius
Hypsugo savii Ratpenat muntanyenc
Eptesicus serotinus Ratpenat dels graners
Myotis myotis Ratpenat de musell llarg

Minioptèrids Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova
Molòssids Tadarida teniotis Ratpenat cuallarg
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qüència amb què es detecten certes espècies 
sigui deguda a la dificultat d’observació; és el 
cas del ratpenat de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii). Però en d’altres casos es tracta 
d’espècies que han perdut la disponibilitat de 
refugi. Per exemple, l’escassa presència del 
ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus 
hipposideros) segurament va lligada a la des-
aparició de masies i la reducció dels efectius 
de ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri) a la 
pèrdua de masses forestals madures. És per 
aquesta raó que la distribució del ratpenat 
nòctul petit (Nyctalus leisleri) està restringi-
da a les zones forestals madures relictes del 
Delta. Les transformacions han conduït en 
molts casos a l’abandonament de refugis.

20.3. EL DELTA DEL LLOBREGAT  
I ELS RATPENATS

El Delta és una localitat d’un gran valor eco-
lògic i té una situació estratègica per als rat-
penats. Està situat al final d’un important 
corredor biològic per on migren algunes es-
pècies de quiròpters que segueixen el riu Llo-
bregat, com per exemple el ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersii). Té zones humides 
que generen una important biomassa de re-
cursos alimentaris per als ratpenats. El seu 
accés és fàcil, ja sigui seguint la costa o venint 
de zones més elevades com ara el massís de 
Garraf. Però també és una localitat on con-
flueixen diverses rutes migratòries: des de les 
que enllacen amb refugis més meridionals 
fins a les que connecten amb localitats més 
septentrionals o les que segueixen la vall del 
Llobregat. La diversitat quiropterològica po-
tencial del Delta és elevada. El Delta té un 
gran interès quiropterològic per a les espècies 
de ratpenats del mateix espai protegit i també 
per als de la rodalia, que es desplacen des de 
refugis relativament allunyats per caçar sobre 
les llacunes deltaiques. Alhora, tal com suc-
ceeix amb les aus, el Delta també té impor-
tància per a les espècies de quiròpters migra-
dores. En aquest darrer cas, els ratpenats hi 
troben abundants recursos alimentaris per a 

sufragar les elevades despeses metabòliques 
ocasionades pels desplaçaments estacionals.

Malgrat que actualment hi ha una clara 
predominança de dues espècies, fent una 
gestió ben planificada es pot aconseguir in-
crementar els efectius de les altres espècies 
minoritàries. Aquests darrers anys, el Con-
sorci per a la Protecció i Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat està promo-
vent mesures que contribueixin a incremen-
tar la diversitat i l’abundància quiropterolò-
gica i a estabilitzar les poblacions de ratpenats. 
En aquest sentit, la instal·lació de caixes niu 
per a ratpenats ha permès incrementar la 
disponibilitat de refugis.

Les zones humides solen ser riques en di-
versitat d’espècies i quantitat de quiròpters 
que vénen a aquests paratges atrets pel gran 
nombre d’insectes. Les zones humides pro-
dueixen una gran quantitat de biomassa d’in-
sectes que són la base de la dieta dels ratpenats 
insectívors que es refugien a la rodalia. Cente-
nars de ratpenats acudeixen a les llacunes del 
Delta cada capvespre dels dies calorosos de 
primavera i estiu. Aquest fenomen és summa-
ment important, ja que els quiròpters contri-
bueixen a regular les poblacions d’insectes. La 
conservació de les poblacions de ratpenats té 
un interès que depassa el purament conserva-
cionista, ja que és cabdal per al manteniment 
de la salut ambiental i de la humana. Els 
quiròpters són depredadors que consumeixen 
una gran quantitat d’insectes, alguns dels quals 
vectors de malalties emergents com l’origina-
da pel virus del Nil occidental. Els quiròpters 
no solen des envolupar aquestes malalties, però 
són capaços d’eliminar els virus. La funció re-
guladora de les poblacions de mosquits és 
summament important per a prevenir possi-
bles brots de malalties en la població humana. 
A tall d’exemple, comentarem que els ratpe-
nats d’una colònia del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac que des de fa més de 
cinquanta anys estem estudiant mengen entre 
disset i trenta tones d’insectes anuals. Així 
doncs, les poblacions de ratpenats són un pa-
trimoni biològic d’un elevat valor ecològic que 
entre tots hem de contribuir a protegir.
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FITXES D’ESPÈCIES

Ratpenat comú (Pipistrellus pipistrellus) i 
ratpenat soprano (Pipistrellus pygmaeus)

Aquestes dues espècies són considerades 
espècies bessones perquè morfològicament 
són molt semblants. La seva diferenciació 
taxonòmica és molt recent i fins fa pocs 
anys eren considerades la mateixa espècie. 
A escala genètica, la diferenciació és clara. A 
nivell morfològic, la diferenciació és més 
difícil, però hi ha certes característiques 
que ens poden ajudar a esbrinar de quina 
espècie es tracta. Una característica inequí-
voca que els diferencia són les emissions 
ultrasòniques, que és un dels trets que per-
met distingir amb relativa facilitat les dues 
espècies. En el cas del ratpenat soprano 
(Pipistrellus pygmaeus), els sons d’ecoloca-
lització són més aguts que en l’altra espè-
cie, per la qual cosa se l’anomena soprano.

Ratpenat soprano (Pipistrellus pygmaeus).  
Font: Xavier Bayer.

Ratpenat comú (Pipistrellus pipistrellus)  
Font: Areambiental.

Totes dues espècies són de mida molt 
petita. De fet, el ratpenat soprano (Pipistre-
llus pygmaeus) és considerat el més petit 

d’Europa. La coloració del pelatge en totes 
dues espècies tendeix a ser bruna, per bé 
que la base dels pèl és de color marró fosc 
o negre. A l’esquena, el color bru es tenyeix 
lleument de marró vermellós o marró fosc. 
Les tonalitats brunes de la regió ventral 
s’aclareixen una mica i prenen un to més 
groguenc. Els exemplars juvenils sempre 
tenen la coloració lleugerament més fosca; 
també són marrons, però més grisosos.

El musell i les orelles són molt foscos, 
gairebé negres, potser una mica menys en 
el ratpenat soprano (Pipistrellus pyg-
maeus). Les orelles són curtes, amb la base 
bastant ampla i acabades amb l’extrem dis-
tal lleugerament arrodonit. El tragus és pe-
tit, una mica més llarg que no pas ample, i 
és de forma ovalada amb la part distal cor-
bada endins.

La membrana alar, que és molt negrosa, 
s’insereix en la base dels dits del peu. Les 
ales són força estretes. La distribució de les 
cel·les que formen les venes de les ales gene-
ralment presenta petites diferències (no 
sempre) entre aquestes dues espècies i es 
considera un tret morfològic distintiu. El 
vol d’ambdues espècies és bastant irregular 
i erràtic, amb batecs d’ales molt freqüents.

Ambdues espècies pertanyen a la famí-
lia dels vespertiliònids.

Ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii)

El ratpenat de vores clares (Pipistrellus ku-
hlii) és una espècie relativament semblant 
al ratpenat comú (Pipistrellus pipistrellus)  
i al ratpenat soprano (Pipistrellus pygmaeus), 
tot i que és una mica més gros de mida. Les 
orelles, també curtes i arrodonides, i el mu-
sell presenten un color marró fosc o negre 
que contrasta enmig del pelatge marró que 
les envolta. Un tret fonamental i distintiu 
respecte a les espècies anteriors és la morfo-
logia de les primeres incisives superiors, 
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que tenen una sola cúspide, a més de ser 
notablement més grosses.

Les membranes alars són de color mar-
ró molt fosc, pràcticament negre, i s’hi des-
taca, ben visible, una franja blanca entre el 
cinquè dit de la mà i el peu. Aquest també 
és un dels caràcters diferencials d’aquesta 
espècie, que, a més, és el que dóna lloc al 
seu nom vulgar.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

Ratpenat de Nathusius (Pipistrellus 
nathusii)

El ratpenat de Nathusius (Pipistrellus na-
thusii) és l’espècie més gran del gènere Pi-
pistrellus que podem trobar a Europa. La 
coloració del seu pelatge és relativament 
semblant a la de les espècies anteriorment 
descrites, de la mateixa manera que el color 
i la forma de les orelles. Un dels caràcters 
que ajuden a distingir-lo d’altres ratpenats 
del mateix gènere és que el pèl li cobreix 
fins a la meitat de la part dorsal de l’uropa-
tagi, i per la part ventral el pelatge li cobreix 
les potes. No obstant això, la característica 
morfològica més fiable per a identificar 
aquesta espècie és a partir de les dents. Les 
dents incisives superiors són bicúspides i 
tenen el primer premolar ben visible.

El ratpenat de Nathusius té les ales llar-
gues i els seus desplaçaments són força rà-
pids i llargs. Efectua batecs d’ales força rít-
mics, però no té tanta facilitat com altres 
espècies per a maniobrar enmig del bosc.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

El ratpenat muntanyenc (Hypsugo savii)

El ratpenat muntanyenc (Hypsugo savii) és 
d’una mida semblant al ratpenat de Nathu-
sius (Pipistrellus nathusii). Destaca el con-
trast fort i sobtat de la coloració entre les 
regions dorsal i ventral, sent una singulari-
tat que ens ajuda a reconèixer aquesta es-

pècie. A la regió dorsal, hi llueixen tonali-
tats marrons molt fosques, tendint a negres, 
però a les puntes el pelatge es tenyeix lleu-
gerament d’un groc daurat. La regió ven-
tral és molt clara, gairebé blanca, i una 
mica ombrejada de beix.

Les orelles i el musell són de color mar-
ró, gairebé negre. Les orelles són curtes, 
amples i arrodonides, amb quatre petits 
plecs que van del centre a la vora exterior 
del pavelló.

El patagi alar s’insereix a la base dels 
dits del peu. A l’uropatagi hi sobresurt l’ex-
trem de la cua, aproximadament entre dos 
i cinc mil·límetres. El ratpenat muntanyenc 
no té les ales gaire llargues, per la qual cosa 
el seu vol no és gaire ràpid.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

El ratpenat dels graners (Eptesicus 
serotinus)

Font: Xavier Bayer.

És un ratpenat de mida grossa i d’aspecte 
robust. La coloració del seu dors és marró 
fosc i la part ventral és més clara, de color 
marró groguenc. La cara, les orelles i el 
musell són molt foscos i destaquen de la 
resta del cos. Té els ulls relativament gros-
sos. Les orelles són de mida mitjana, plega-
des cap endavant; arriben a la meitat de la 
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distància entre l’ull i l’extrem del musell. El 
tragus és curt i arrodonit, lleugerament 
corbat cap endavant, i la seva llargada no 
depassa la d’un terç del pavelló de l’orella.

Un dels trets característics del ratpenat 
dels graners (Eptesicus serotinus) és que 
l’extrem de la cua sobresurt poc més de 3 
mm de l’uropatagi.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

Ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri)

És un ratpenat de mida mitjana, tot i ser 
l’espècie més petita del gènere dels nòctuls. 
La seva coloració és predominantment 
marró, per bé que la base dels pèls sigui 
més ennegrida. La part dorsal del pelatge té 
una coloració lleugerament rogenca, men-
tre que a la part ventral el marró s’aclareix i 
pren tonalitats més beix o grogoses.

Les orelles, poc llargues i bastant am-
ples a la base, destaquen poc de la colora-
ció general del cap, ja que també són mar-
rons, enfosquides una mica de gris o negre. 
A la part inferior de l’orella hi tenen un lò-
bul que es perllonga fins a les galtes. El 
musell és poc prominent.

El patagi alar és d’un color entre marró 
i negre. Les parts internes de les membra-
nes alars tenen una cobertura de pèl ben 
patent, sobretot a l’avantbraç i en la part 
més propera al cos. El patagi arriba fins al 
taló. Per la banda de l’uropatagi tenen un 
característic lòbul postcalcani a l’esperó.

El ratpenat nòctul petit (Nyctalus leis-
leri) té les ales força llargues i estretes, la 
qual cosa li facilita poder desplaçar-se a 
una gran velocitat.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis)

És la major de les espècies del gènere Myo-
tis; per tant, és un ratpenat gros. Té el cos 

recobert d’un pelatge curt i atapeït, de tons 
entre bruns i grisos clars a la regió dorsal i 
força blancs a la ventral. Els exemplars ju-
venils són més grisencs. Té el musell ample 
i llarg, de color carn. Té els ulls grossos. 
Les orelles són d’un color gris marronós. 
Són estretes a la base i allargades, i plega-
des endavant sobrepassen entre tres i cinc 
mil·límetres la longitud del musell. El tra-
gus té forma de llança, amb la base ampla i 
amb una llargada que pràcticament fa la 
meitat del total de l’orella.

Les membranes alars arriben fins a la 
base dels dits del peu. El patagi de les ales 
és de color gris marronós. Les ales del rat-
penat de musell llarg (Myotis myotis) són 
amples, la qual cosa el dota d’un vol força 
pesant i més aviat lent, molt característic.

Pertany a la família dels vespertiliònids.

Ratpenat de cova (Miniopterus 
schreibersii)

És un ratpenat de mida mitjana. La seva 
coloració és marró grisosa, molt més clara 
a la regió ventral que no pas a la dorsal. A 
la panxa s’hi marca un notable contrast 
respecte al dors, ja que els tons grisencs 
tendeixen cap al blanc.

La cara és un dels trets més distintius 
d’aquesta espècie. El musell és molt curt i 
poc contrastat, de tons lleugerament ro-
sats. La forma del cap, arrodonida, ampla, 
sense coll i amb un front prominent, li 
confereix un aspecte força particular. A 
més, les orelles estan bastant separades en-
tre elles i són força petites. Són tan amples 
com llargues i tenen forma triangular.

El ratpenat de cova (Miniopterus schrei-
bersii) té unes ales estretes, llargues i estilit-
zades que li permeten gaudir d’un vol molt 
ràpid.

És l’únic representant europeu de la fa-
mília dels minioptèrids.
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Ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis)

És una de les espècies de quiròpter més 
grosses i de més envergadura (gairebé mig 
metre) del continent europeu. Té aspecte 
esvelt, corpulent i àgil.

La cara és un dels caràcters diferencials 
del ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis). 
Té musell prominent, amb el llavi superior 
molt més llarg que no pas l’inferior, per la 
qual cosa la boca es disposa ventralment. 
Al llavi superior s’hi dibuixen cinc plecs 
verticals i a l’extrem del musell un botó 
més fosc conté els orificis nassals que estan 
encarats cap endavant. Té les orelles bas-
tant grosses unides per la base al mig del 
front. Són arrodonides i projectades cap 
endavant.

El pèl que li cobreix el cos és més curt 
que el d’altres espècies. La part dorsal és de 
tonalitat entre marró i grisenca. El pelatge 
de la regió ventral és d’un to gris més clar.

Un altre dels trets característics de l’es-
pècie i que dóna lloc al seu nom vulgar és 
que gairebé la meitat de la cua queda lliure 
de la membrana alar i, per tant, sobresurt 
uns centímetres de l’uropatagi.

La morfologia de les ales, molt estretes i 
llargues, li permet fer vols molt ràpids; a 
més, pot desplaçar-se a força altura.

És l’únic representant europeu de la fa-
mília dels molòssids.

Ratpenat de ferradura petit 
(Rhinolophus hipposideros)

Pertany a la família dels rinolòfids, que es 
caracteritza per tenir unes excrescències 
nasals en forma de ferradura. És l’espècie 
de rinolòfid més petita que podem trobar a 
Europa.

La forma de la ferradura és el tret mor-
fològic més fiable per a identificar les di-
verses espècies europees. La ferradura del 
ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus 
hipposideros) és relativament grossa i la se-
lla presenta l’extrem superior arrodonit i 
baix. Les orelles no disposen de tragus, i 
tenen forma acampanada i acabada en 
punta.

La coloració del pelatge és marró. La 
regió ventral és més clara, mentre que la 
dorsal és marró intens.

Un tret característic d’aquesta espècie 
és l’elevat grau de recobriment que el pata-
gi ofereix al cos. El cos del ratpenat de fer-
radura petit queda gairebé totalment en-
voltat per les ales quan l’animal està en 
repòs.
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DEL DELTA DEL LLOBREGAT
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1. Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).
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21.1. INTRODUCCIÓ

Els recursos i els serveis que proporcionen 
les zones humides han estat tradicionalment 
força valorats i això ha permès que, malgrat 
els canvis socials, econòmics i tecnològics, 
encara siguin un element destacat del territo-
ri i mantinguin la seva funcionalitat. Històri-
cament, les zones humides s’han mantingut 
pels beneficis que generen, com a llocs de 
pesca o de caça, per l’aprofitament de vege-
tals (joncs, barrelleres per fer sosa, etc.), per 
la producció de sal o com a element clau en la 
regulació del sistema hidrològic.

El delta del Llobregat és una de les zones 
humides més importants de Catalunya i els 
seus valors i la seva singularitat han estat reco-
neguts des d’antic i encara continuen tenint 
importància, tot i que l’ús que se’n fa ha variat 
radicalment. La llacuna del Remolar, per 
exemple, ja s’esmentava en uns documents del 
1270 del rei Jaume I relacionats amb la com-
pra de terres al delta del Llobregat, i aquesta 
mateixa llacuna, conjuntament amb altres del 
Delta, encara es manté actualment, malgrat el 
continuat dessecament de terrenys per a 
l’agricultura i per a combatre el paludisme, 
gràcies al seus notables valors naturals.

La dècada dels anys vuitanta del segle 
passat potser va ser un dels moments més de-
cisius per a la conservació de les zones humi-
des del delta del Llobregat, atès que el desen-
volupament agrícola, però especialment 
l’expansió industrial i de les infraestructures 
al Baix Llobregat, van arribar a comprometre 
gairebé irreversiblement el seu futur.

La Institució Catalana d’Història Natural 
va publicar l’any 1976 el llibre Natura, ús o 
abús?: Llibre blanc de la gestió de la natura 
als Països Catalans, que contenia una exten-
sa i justificada proposta d’espais que haurien 
de gaudir d’alguna mena de protecció i que 
amb el temps ha demostrat haver tingut un 
valor profètic, atès que ha servit de guia per a 
la protecció de la natura a les terres de cultu-
ra i llengua catalana. Però quan es va publi-
car aquest llibre, alguns dels espais més pro-
pers a Barcelona patien unes pressions tan 

elevades que els seus autors veien el futur 
d’aquests espais força compromès.

Pel que fa al delta del Llobregat, el Llibre 
blanc de la gestió de la natura als Països Ca-
talans proposava, en la seva segona edició 
del 1988: «Cal protegir decididament els 
conreus del delta del Llobregat […] aquestes 
extensions [de sòls salats] podrien constituir 
la perifèria protectora d’un estany de la Ri-
carda també preservat […]. Convé que la ca-
nalització del Llobregat no doni peu a tals 
destruccions de banda i banda del riu i que 
els conreus reculin encara més; la reconstitu-
ció d’un bosc de ribera fóra estèticament i 
operativament desitjable».

Aquesta era una proposta de mínims, gai-
rebé d’emergència, que afortunadament la 
realitat ha demostrat que quedava curta, de 
manera que, veient l’estat actual dels siste-
mes naturals del delta del Llobregat, s’ha po-
sat en evidència que, gràcies a la voluntat i la 
constància d’alguns ajuntaments, de deter-
minats investigadors i d’unes poques entitats 
naturalistes i ecologistes, el delta del Llobre-
gat s’ha pogut mantenir com la tercera zona 
humida en importància de Catalunya. I si es 
recorda que això s’ha produït en la zona amb 
més pressions i impactes de Catalunya, la 
magnitud de l’èxit encara és més destacable.

És en aquest sentit que cal recordar l’apos-
ta de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en 
educació ambiental, iniciativa que ja va co-
mençar el 1986 — moment en el qual el futur 
del delta del Llobregat no era gens esperança-
dor— i que encara es manté vigent. També 
convé recordar el Projecte del Delta del Llo-
bregat de DEPANA, que el 1989 representà la 
primera proposta d’ordenació conjunta del 
Delta i d’ús públic d’aquest espai.

L’objectiu d’aquest article no és repassar 
la història de la protecció del delta del Llo-
bregat, sinó fer un recull de les diferents ini-
ciatives de conservació que actualment inci-
deixen sobre el Delta i la vall baixa del 
Llobregat, però certament calia fer una míni-
ma referència a la situació de partida. Ni l’es-
pai disponible ni l’objectiu d’aquest treball 
no permetran tampoc avaluar fins a quin 
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punt s’han aconseguit els objectius proposats 
en cada una de les iniciatives endegades, 
però possiblement el lector es podrà fer una 
primera idea dels resultats assolits quan re-
passi les dades exposades en altres articles 
d’aquesta mateixa publicació, especialment 
els relacionats amb l’estudi dels organismes  
i els sistemes naturals.

21.2. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 
I ESPÈCIES PROTEGIDES

En aquest apartat es presenta un recull de les 
diferents figures de protecció de la natura del 
delta del Llobregat. Si bé serà fàcil definir i 
cartografiar els espais naturals que gaudei-

xen d’algun tipus de protecció (reserva natu-
ral, espai d’interès natural, zona d’especial 
protecció per als ocells, etc.), atès que dispo-
sen d’uns límits legalment definits i que es 
poden reconèixer sobre el terreny, es veurà 
que les iniciatives de protecció de les espècies 
no s’han desenvolupat amb la mateixa inten-
sitat i que en les polítiques de conservació 
dels diferents components del medi natural 
s’ha tendit més a aplicar els mecanismes de 
protecció dels espais que els de les espècies.

21.2.1. Reserva natural parcial

La primera figura de protecció d’espais natu-
rals del delta del Llobregat es va establir mit-

Figura 1. Mapa del delta del Llobregat al segle xviii extret de Prat de Llobregat (Ensayo histórico). El Prat 
de Llobregat, 1958.

delta-llobregat.indb   653 12/12/2018   16:52:33



654 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

jançant el Decret 226/1987, de declaració de 
les reserves naturals parcials del delta del 
Llobregat de la Ricarda - Ca l’Arana i el Re-
molar-Filipines. En total, aquestes reserves 
abastaven una superfície de 296,70 ha més 
una zona d’influència al seu entorn d’unes 
200 ha més.

Els problemes amb aquestes reserves van 
començar ben aviat i van ser resultat de les 
al·legacions presentades per la Direcció Ge-
neral d’Aviació Civil, l’organisme autònom 
d’Aeroports Nacionals i l’Aeroport de Barce-
lona en el sentit d’expressar la seva oposició 
a la creació de reserves o hàbitats d’ocells en 
zones properes a l’aeroport. Aquest fet moti-
và l’aprovació d’un nou decret, el Decret 
299/1988, de declaració de les reserves natu-
rals parcials del delta del Llobregat de la Ri-
carda - Ca l’Arana i el Remolar-Filipines, que 
mantenia la protecció de les dues llacunes, 
però la subordinava a les limitacions esta-
blertes per la normativa internacional sobre 
seguretat en aviació civil.

Els interessos urbanístics derivats de les 
expectatives creades pel Pla General Metro-
polità de Barcelona a la zona de Ca l’Arana 
van portar al fet que es recorregués aquest 
nou decret, el qual va ser anul·lat l’1 de febrer 

de 1993 per sentència de la Secció 5a de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (Reso-
lució del 12 de maig de 1993, per la qual es 
disposa el compliment de la Sentència d’1 de 
febrer de 1993 del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, dictada en el recurs con-
tenciós administratiu núm. 510/90). D’altra 
banda, la Secció 4a d’aquesta mateixa sala 
dictava una altra sentència el 30 de novem-
bre de 1992 que establia el dret de l’entitat 
recurrent a ser indemnitzada (Resolució del 
21 de juliol de 1993, per la qual es disposa el 
compliment de la Sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 
1009/90) i condemnava en data del 18 de 
març de 1997 la Generalitat de Catalunya a 
indemnitzar el demandant amb més de 1.370 
milions de pessetes. Com a resultat de tot 
aquest procés va resultar que tornava a estar 
en vigor el Decret 226/1987 de declaració de 
les reserves naturals parcials del delta del 
Llobregat de la Ricarda - Ca l’Arana i el Re-
molar-Filipines.

Posteriorment, s’aprovà el Decret 275/ 
1999, de modificació del Decret 226/1987, 
del 9 de juny, de declaració de les reserves 

Figura 2. Reserva natu-
ral parcial del Remolar-Fi-
lipines.
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naturals parcials del delta del Llobregat de la 
Ricarda - Ca l’Arana i el Remolar-Filipines. 
Aquest decret modificava l’article 2.3 del De-
cret 226/1987, de manera que s’admetien 
canvis en l’ús del sòl o moviments de terres 
relacionats amb obres o actuacions d’interès 
públic de primer ordre, com el desviament i 
la canalització del riu Llobregat, actuacions 
que es deia que caldria sotmetre al procedi-
ment d’avaluació d’impacte ambiental i ga-
rantir que no causessin un perjudici a la inte-
gritat del lloc o que s’adoptessin les mesures 
compensatòries necessàries. Després de totes 
aquestes modificacions i d’acord amb la car-
tografia digital del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, la superfície d’aquesta 
reserva era de 503,7 ha.

Un altre aspecte que durant el procés de 
declaració d’aquestes reserves naturals aixecà 
una certa polèmica va ser la compra per part 
del llavors Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca dels terrenys de la reserva de 
les Filipines per més de mil milions de pesse-
tes, un cost que es va considerar exagerat per 
a un espai ja protegit i que no es podia desti-
nar a altres usos.

21.2.2. Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN)

L’any 1992, les reserves naturals i la llacuna 
de la Murtra es van incorporar al Pla d’Es-
pais d’Interès Natural de Catalunya amb la 
denominació Delta del Llobregat i una su-
perfície de 527,9 ha (Decret 328/1992, pel 
qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natu-
ral). Si bé el PEIN no incrementava les mesu-
res de protecció de les reserves naturals, sí 
que atorgava una major protecció a les zones 
d’influència i a la llacuna de la Murtra. Bàsi-
cament, el PEIN garantia que en aquests es-
pais, zones d’influència incloses, s’apliqués el 
règim de sòl no urbanitzable i que tant el pla-
nejament territorial com l’urbanístic hagues-
sin de respectar la delimitació i les determi-
nacions específiques del pla per a aquest 
espai.

Atès el caràcter de zona humida de l’espai 
Delta del Llobregat, també hi és d’aplicació 
l’article 16 del PEIN que, d’acord amb allò 
que estableix l’article 11 de la Llei 12/1985, 
d’espais naturals, no permet realitzar-hi acti-
vitats o usos susceptibles de provocar-ne la 
recessió o la degradació.

El PEIN també establia criteris de priori-
tat per a futures ampliacions, detallant d’una 
manera concreta que l’espai podria incorpo-
rar les zones humides de Cal Dimoni, els Re-
guerons, la bassa del Prat, les basses del 
Camp de Golf - Pas de les Vaques, l’estany de 
la Podrida, els sistemes dunars del litoral del 
Prat de Llobregat i la pineda de Can Camins, 
així com les zones adjacents que fos necessari 
protegir per a salvaguardar les àrees humi-
des. Actualment, algunes d’aquestes zones 
humides ja han estat incorporades al PEIN, 
però algunes, com la bassa del Prat, encara 
esperen la seva oportunitat per formar-ne 
part, mentre que d’altres, com l’estany de la 
Podrida i bona part del sistema de les basses 
del Camp de Golf - Pas de les Vaques, on no-
més resta l’estany de la Roberta, han estat 
destruïdes. La pineda de Can Camins s’inte-
grarà al PEIN com a resultat de llargs proces-
sos judicials que, finalment, han estat favora-
bles a la seva protecció, atès que recentment 
s’ha incorporat a la xarxa Natura 2000.

La Llei 12/2006, de mesures en matèria de 
medi ambient i de modificació de les lleis 
3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels 
animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, 
de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d’adequació de les activitats d’incidència am-
biental, estableix que la declaració d’un de-
terminat espai com a zona d’especial conser-
vació (ZEC) o com a zona d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA), en aplicació de les di-
rectives comunitàries corresponents, implica 
la inclusió automàtica en el Pla d’Espais d’In-
terès Natural, de manera que tots els espais 
de la xarxa Natura 2000 de Catalunya passa-
ran a formar part del PEIN, tot i que no s’ha 
d’oblidar que els criteris de selecció d’aquests 
nous espais són sensiblement diferents als 
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que establia aquest pla. Segons les dades de la 
pàgina web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’espai d’interès natural Delta 
del Llobregat té una superfície de 926,9 ha, 
però, com es veurà en tractar de la xarxa Na-
tura 2000, la superfície que hi hauria d’estar 
inclosa és lleugerament superior.

21.2.3. Xarxa Natura 2000

L’any 1994, en aplicació de la Directiva 79/409 
CEE, es van declarar com a ZEPA les zones 
protegides del delta del Llobregat, atès el seu 
remarcable valor ornitològic. Es va ampliar 
la superfície anteriorment protegida amb la 
incorporació dels Reguerons i d’una part del 
litoral del Prat de Llobregat fins a assolir una 
superfície de 573 ha.

En compliment de la Directiva 92/43 
CEE, l’any 2006 es va publicar l’Acord 
GOV/112/2006, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC). Entre els espais designats 
hi havia el delta del Llobregat, que ampliava 
la ZEPA de l’any 1994 fins a les 923,2 ha i 
també considerava aquest espai com a lloc 
d’importància comunitària (LIC).

Com a resultat del recurs contenciós ad-
ministratiu interposat per l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat i per una sentència del Tri-
bunal Suprem del 2012, la Generalitat de Ca-
talunya s’ha vist obligada a incloure a la xar-
xa Natura 2000, com a LIC i com a ZEPA, la 
pineda de Can Camins, de manera que la su-
perfície que ara es troba inclosa dins aquesta 
figura de protecció ha augmentat en 30,7 ha, 
i n’ha passat a tenir un total de 953,94.

L’acord de designació de zones ZEPA i 
d’aprovació de la proposta de LIC del 2006 
també incloïa dos espais més que incidien 
sobre el delta del Llobregat. Pel que fa al sec-
tor marí, s’aprovava com a ZEPA i LIC l’es-
pai Costes de Garraf, amb una superfície de 
26.473,80 ha, però que només en el seu ex-
trem oriental protegeix part del front marí 
del delta del Llobregat. Cal recordar que en 

una proposta del Departament del Medi 
Ambient i Habitatge del 2005, aquesta zona 
marina protegida s’estenia per tot l’espai 
marí de davant del Delta, cosa que demostra 
que es devia disposar de dades suficients per 
haver elaborat aquesta proposta, però sembla 
que, al final, criteris d’una altra mena van 
portar a l’aprovació d’una zona protegida 
d’una menor extensió, tot i que els estudio-
sos dels ocells marins continuen remarcant 
l’important valor d’aquest sector marí.

Cal recordar que també es va designar 
com a ZEPA i LIC l’espai Montserrat - Ro-
ques Blanques - riu Llobregat, el qual inclou 
el tram del riu Llobregat que discorre pels 
termes d’Olesa de Montserrat, Esparreguera, 
Abrera, Martorell i Castellbisbal, tram fluvial 
que abasta unes 263,7 ha.

L’Acord GOV/112/2006 esmentat, inclou 
com a annex unes «Directrius per a la gestió 
dels espais de la xarxa Natura 2000». Mentre 
que la Directiva Hàbitats defineix un primer 
nivell de protecció i de gestió dels espais de la 
xarxa Natura 2000, aquestes directrius deter-
minen que la gestió es concretarà mitjançant 
plans especials o altres instruments de plani-
ficació específics per a cada espai o restrin-
gits a determinats hàbitats o a espècies con-
cretes.

En data recent, s’ha aprovat l’Acord 
GOV/150/2014, del 4 de novembre, pel qual 
es declaren zones especials de conservació de 
la regió biogeogràfica mediterrània, inte-
grants de la xarxa Natura 2000, se n’aprova 
l’instrument de gestió, i s’autoritza el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat per a poder 
actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l’Acord 
GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones 
especials de conservació de la regió biogeo-
gràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 
2000, i se n’aprova l’instrument de gestió. 
Amb aquest acord de Govern, els espais con-
siderats anteriorment com a llocs d’impor-
tància comunitària (LIC) passen a ser zones 
d’especial conservació (ZEC) i es culmina així 
el procés de protecció d’aquests àmbits. Entre 
aquests espais de la regió mediterrània s’in-
clouen els següents: ES0000146, Delta del 
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Llobregat; ES5110012, Montserrat - Roques 
Blanques - riu Llobregat, i ES5110020, Costes 
de Garraf.

En aquest mateix acord de Govern, 
s’aprova l’instrument de gestió corresponent, 
el qual representa que complementa i amplia 
les mesures incloses a l’annex 8 de l’Acord 
GOV/112/2006, tot i que, si se’n repassa el 
contingut amb un mínim de detall, no sem-
bla que tingui cap altra funció que complir 
els requisits legals que comporta la declaració 
de les zones d’especial conservació (ZEC), de 
manera que continua havent-hi un dèficit  
de gestió que aquest nou instrument de ges-
tió, com les anteriors directrius de gestió, no 
resoldrà ni tampoc garantirà que es pugui as-
solir l’estat de conservació favorable dels hà-
bitats i de les espècies de cada ZEC.

Recentment, el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Natural ha aprovat l’Or-
dre AAA/1260/2014, del 9 de juliol, per la 
qual es declaren zones d’especial protecció 
per a les aus en aigües marines espanyoles. 
Entre els 39 espais marins sota jurisdicció es-
tatal s’inclou la ZEPA ES0000513, Espai Marí 
del Baix Llobregat - Garraf, de 386,6 km2, 
que en aquest cas sí que abasta bona part del 
front marí del Delta.

21.2.4. Inventari de zones humides

L’Inventari de zones humides de Catalunya 
ha estat elaborat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i, malgrat no tenir un 
règim jurídic propi, la identificació i delimi-
tació de les zones humides de Catalunya ha 
de facilitar l’aplicació d’allò que disposa l’ar-
ticle 11.1 de la Llei 12/1985, en relació amb la 
protecció de les zones humides i constituir  
la base per a la redacció dels futurs plans sec-
torials de zones humides corresponents a les 
conques hidràuliques de Catalunya.

Cal recordar que l’article 11 de la Llei 
12/1985 determina que totes les zones humi-
des han de ser preservades de les activitats 
susceptibles de provocar-ne la recessió i la 
degradació. Igualment, la normativa secto-

rial d’aigües estableix mesures de protecció 
per a les zones humides i, més recentment, 
els plans territorials també inclouen mesures 
de protecció d’aquests ecosistemes.

Les zones humides del delta del Llobregat 
incloses en l’Inventari de zones humides de Ca-
talunya són les següents: aiguamolls de Molins 
de Rei; jonqueres de la rerepineda de Gavà; 
bassa del Prat de Llobregat; llacunes de Cal 
Dimoni; zona de Can Sabadell (Filipines 
nord); els Reguerons; basses del Golf i ma-
resmes de Can Camins; estany de la Murtra; 
riera de Sant Climent; estany del Remolar, 
maresmes de les Filipines i Pas de les Vaques; 
Ca l’Arana - Cal Tet, i estany de la Ricarda.

21.2.5. Espècies protegides

El Decret 328/1992 incloïa en els seus anne-
xos una relació d’espècies que es declaraven 
estrictament protegides en l’espai Delta del 
Llobregat: tres espècies de la flora (Cenchrus 
incertus, Spartina juncea i Kosteletzkya pen-
tacarpos) i tres de la fauna (Ferrusaria dispa-
rata, Cicindella germanica ssp. catalaunica, i 
Iberodarcadion suturale). Diversos estudis 
botànics han permès fer un seguiment de 
l’estat de conservació de les espècies de la flo-
ra protegides, mentre que de les espècies 
d’invertebrats només se’n té alguna dada es-
parsa.

Convé recordar que el Decret legislatiu 
2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, estableix al 
seu article 32 que els instruments de planeja-
ment territorial i urbanístic han d’assegurar 
la preservació, el manteniment i la recupera-
ció dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 
protegides, i a l’article 33.2 que es prohibeix 
la pertorbació dels espais de concentració, 
cria, muda, hivernada i descans de les espè-
cies migratòries. D’altra banda, el Decret 
172/2008, de creació del Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya, prohibeix alterar 
l’hàbitat de les espècies que s’hi troben inclo-
ses, mentre que l’Ordre del 31 de juliol de 
1991, per a la regulació d’herbassars de fa-
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nerògames marines, té com a finalitat preve-
nir la desaparició dels herbassars d’alguers 
de fanerògames marines i permetre la con-
servació dels seus biòtops.

En el Catàleg de flora amenaçada de Ca-
talunya, les espècies Halimium halimifolium 
ssp. halimifolium, Kosteletzkya pentacarpa, 
Maresia nana i Najas marina estan incloses a 
la categoria de «Vulnerable», mentre que 
Orobanche foetida, Otanthus maritimus i 
Stachys maritima es troben «En perill d’ex-
tinció».

Pel que fa al grau d’aplicació de la norma-
tiva relacionada amb la protecció de les espè-
cies, cal remarcar que acostuma a ser baix, en 
bona part a causa de la manca de suficients 
dades de camp que permetin establir d’una 
manera detallada l’àmbit de distribució de 
les espècies protegides i, per tant, la delimi-
tació dels espais en els quals s’han d’adoptar 
les corresponents mesures de conservació 
d’aquestes espècies i dels seus hàbitats.

21.2.6. Plans de recuperació

En tota política de conservació de les espè-
cies, un punt clau és l’elaboració i aplicació 
dels corresponents plans de recuperació o de 
conservació en funció del grau d’amenaça en 
el qual es trobin. Aquest aspecte de la con-
servació ha estat escassament desenvolupat a 
Catalunya, malgrat tenir l’obligació legal de 
fer-ho. Alguns dels pocs plans de recupera-
ció existents afecten algunes espècies que es 
troben al delta del Llobregat. És el cas del 
Decret 259/2004, pel qual es declara espècie 
en perill d’extinció la gavina corsa i s’apro-
ven els plans de recuperació de diverses es-
pècies, que aprova els plans de recuperació 
del bitó, la gavina corsa, el fartet i el samaruc.

El pla de recuperació del bitó estableix 
com a àrea sensible els aiguamolls que es 
troben dins de la ZEPA Delta del Llobregat, 
fet que comporta la necessitat d’adopció de 
determinades mesures de conservació com 
les relacionades amb l’adequació de la xarxa 
aèria de línies elèctriques, la millora de la 

qualitat de l’aigua, e lcontrol de les obres i 
activitats, etc. També s’estableix tot un siste-
ma de mesures de planificació de la gestió i 
de seguiment de les poblacions i de catalo-
gació de les àrees de nidificació i distribució 
de l’espècie.

Quan es va aprovar el pla de recuperació 
de la gavina corsa, les reserves naturals del 
delta del Llobregat s’incloïen en l’anomena-
da àrea de reproducció potencial, mentre 
que la zona compresa entre la línia de costa i 
el límit de la plataforma continental del Baix 
Llobregat es considerava àrea d’alimentació. 
Com que la gavina corsa ja nidifica al delta 
del Llobregat, caldria incloure aquest espai 
dins l’àrea de reproducció actual d’aquesta 
espècie d’acord amb allò que estableix l’es-
mentat decret, fet que comporta l’establi-
ment de tot un seguit de mesures de control 
d’accés a les zones de cria i de regulació de 
les activitats susceptibles d’afectar aquesta 
espècie així com el desenvolupament dels 
corresponents programes de seguiment i re-
cerca.

El pla de recuperació del fartet és d’apli-
cació, tal com estableix el decret esmentat, 
als aiguamolls de la Reserva Natural Remo-
lar-Filipines dins la ZEPA Delta del Llobre-
gat, els quals tindran la condició d’àrea críti-
ca, categoria que també podria ser d’aplicació 
a qualsevol altre indret del Delta on es detec-
tés la presència regular del fartet. Es preveu 
que en aquestes àrees crítiques es duguin a 
terme les mesures de vigilància i de segui-
ment necessàries, que es garanteixi la quali-
tat de les aigües i es reguli la pesca i les activi-
tats susceptibles d’afectar-les. Igualment, i 
segons estableix el Decret 259/2004, caldria 
elaborar un pla de gestió de les àrees criti-
ques i un pla d’actuacions de millora de l’hà-
bitat, així com les corresponents mesures de 
seguiment i recerca.

Diversos programes LIFE han estat cen-
trats en alguna d’aquestes espècies, com el de 
conservació d’espècies prioritàries en aigua-
molls mediterranis dedicat al fartet i aprovat 
el 1996 i el dedicat a la conservació de la ga-
vina corsa que es va dur a terme del 2002  
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al 2006, però en ambdós casos la seva inci-
dència sobre les poblacions d’aquestes espè-
cies que es troben al delta del Llobregat ha 
estat mínima.

Fins avui no s’ha de redactat cap dels pre-
ceptius plans de recuperació o de conserva-
ció de les espècies vegetals incloses al Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya.

21.2.7. Hàbitats i espècies 
protegides a escala comunitària

L’Acord GOV/112/2006, a més d’establir tot 
un seguit de directrius de caire general per a 
la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, 
també n’estableix d’específiques per a deter-
minats tipus d’hàbitats i per a les activitats 
que hi tenen lloc. La part del delta del Llo-
bregat inclosa a la xarxa Natura 2000 estaria 
dins els espais marins i els aiguamolls lito-
rals.

Per al conjunt dels espais marins, entre 
els quals es troba Costes de Garraf i que in-
clou una part del front marí del delta del Llo-
bregat, s’estableixen directrius generals de 
conservació que inclouen, entre altres mesu-
res, el manteniment en un estat de conserva-

ció favorable dels hàbitats i de les espècies 
d’interès comunitari.

També s’estableixen per als espais marins 
unes directrius específiques per a elements 
prioritaris de conservació. Entre aquestes 
normes, es determina que totes les zones de-
clarades com a ZEPA tinguin la consideració 
d’àrees d’alimentació als efectes del pla de re-
cuperació de la gavina corsa, així com altres 
mesures que, a més de les espècies i els hàbi-
tats citats anteriorment com a objectius de 
conservació, afecten altres espècies com la 
gavina capblanca (Larus genei), els xatracs 
(Sterna sp.), i les espècies incloses a l’ordre 
dels gaviformes, podicipediformes, procel·la-
riformes, pelecaniformes i caradriformes i 
les de l’annex 1 de la Llei 22/2003, de protec-
ció dels animals.

Per al conjunt dels espais d’aiguamolls li-
torals de la xarxa Natura 2000, entre els quals 
es troba l’espai Delta del Llobregat, s’esta-
bleixen directrius generals de conservació 
que inclouen, entre altres mesures, el mante-
niment en un estat de conservació favorable 
dels hàbitats i de les espècies d’interès comu-
nitari.

També s’estableixen per als espais d’ai-
guamolls litorals unes directrius específiques 
per a elements prioritaris de conservació, 
que, a més dels hàbitats i les espècies citats 
amb anterioritat, inclouen d’una manera ge-
nèrica els salicornars, els espartinars i la ve-
getació d’aiguamolls.

Aquestes mesures de conservació repre-
senta que es veuen enfortides per les previs-
tes a l’instrument de gestió establert en 
l’Acord GOV/150/2014. A la taula 1 i a la 
taula 2 s’inclou la llista d’hàbitats de l’annex i 
de la Directiva 92/43/CEE i la llista d’espè-
cies de l’annex ii d’aquesta mateixa directiva 
que l’acord de Govern considera que estan 
presents als espais Delta del Llobregat i Cos-
tes de Garraf.

En relació amb els hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari, cal tenir present que 
tant la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i flora silvestres, com la Directiva 70/409/

Figura 3. Gavina corsa. Font: Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta 
de Llobregat.
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Taula 1. Hàbitats i espècies de la Directiva 92/43/CEE presents a la Zona d’Especial Conservació Delta del 
Llobregat. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Hàbitats
1150* Llacunes costaneres
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals
1320 Espartinars
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
2110 Dunes movents embrionàries
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
2190 Depressions humides interdunars
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae
2240 Dunes amb prats d’anuals dels Thero-Brachypodietalia
2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre
3140 Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submergits 
d’espigues d’aigua (Potamion)
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submergida o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
Espècies
Aphanius iberus, fartet
Caretta caretta, tortuga babaua
Kosteletzkya pentacarpos, trencadalla
Lucanus cervus, escanyapolls
Mauremys leprosa, tortuga de rierol
Myotis blythii, ratpenat rater mitjà
Myotis myotis, ratpenat rater gros
Rhinolophus ferrumequinum, ratpenat gran de ferradura

Taula 2. Hàbitats i espècies de la Directiva 92/43/CEE presents a la Zona d’Especial Conservació Costes de 
Garraf. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Hàbitats
1120* Alguers de posidònia
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals
Espècies
Caretta caretta, tortuga babaua
Tursiops truncatus, dofí mular
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CEE, relativa a la conservació dels ocells sil-
vestres, van més enllà de la xarxa Natura 
2000. Per exemple, la Directiva Hàbitats té 
com a finalitat el manteniment en un estat de 
conservació favorable dels hàbitats naturals i 
de les espècies silvestres de la fauna i de la 
flora d’interès comunitari, essent la xarxa 
Natura 2000 un dels instruments previstos, 
però no l’únic.

El cas de l’article 12 de la Directiva Hàbi-
tats ho palesa clarament, ja que exigeix que 
es prenguin les mesures pertinents per a es-
tablir un sistema de protecció rigorosa de les 
espècies animals i vegetals de l’«Annex IV, 
espècies animals i vegetals d’interès comuni-
tari que requereixen una protecció estricta», 
en les seves àrees de distribució, i no sola-
ment dins els espais de la xarxa Natura 2000. 
En aquesta mateixa direcció, la Directiva 
Ocells deixa ben clar que la protecció de les 
espècies d’ocells també s’aplicarà als seus hà-
bitats, es trobin dins o fora de les zones de 
protecció, i requereix, alhora, una especial 
atenció per a les espècies incloses a l’annex i i 
les espècies migratòries.

Cal tenir present que, sobre la base de 
l’Ordre AAA/1260/2014, s’ha declarat la 
ZEPA Espai Marí del Baix Llobregat - Garraf 
per a la protecció dels ocells marins que es 
mostren a la taula 3.

21.2.8. Àrees importants per  
a la conservació de les aus (IBA)

L’organització SEO/BirdLife va publicar 
l’any 1990 una primera versió del seu Inven-
tari d’àrees importants per a la conservació de 
les aus (AICA, o IBA, de l’anglès Important 
Bird Area), iniciativa que també es desenvo-
lupa a la majoria de països europeus i que 
pretén establir, a partir de criteris científics, 
una llista de zones prioritàries per a la con-
servació dels ocells. Malgrat no tenir valor 
jurídic, la Unió Europea les ha utilitzat a 
l’hora d’acabar de definir els límits d’algunes 
ZEPA quan hi ha hagut dubtes o endarreri-
ments de determinats estats a l’hora de pre-
sentar la seva proposta d’espais que han de 
formar part de la xarxa Natura 2000.

L’any 1998 es va publicar Àrees impor-
tants per a la conservació de les aus a Espa-
nya, una versió revisada d’aquell inventari 
amb 391 àrees d’interès per a la conservació 
dels ocells, que incloïa l’IBA 140 - Delta del 
Llobregat, que abastava una superfície de 
2.200 ha. L’any 2011 es va acordar ampliar 
aquesta AICA, que ha passat a tenir 3.500 ha, 
superfície que contrasta amb les menys de 
mil hectàrees protegides per la xarxa Natura 
2000, cosa que posa de manifest la insufi-
ciència de les figures de protecció existents 

Taula 3. Espècies per a les quals s’ha declarat la ZEPA Espai Marí del Baix Llobregat - Garraf. Font: Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat.

Espècie Espècie
Alca torda
Calonectris diomedea
Chlidonias niger
Hydrobates pelagicus
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus melanocephalus
Larus michahellis
Larus minutus
Larus ridibundus
Melanitta fusca

Melanitta nigra
Morus bassanus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Puffinus puffinus mauretanicus
Puffinus yelkouan
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
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per a garantir la conservació de les diferents 
espècies d’ocells del delta del Llobregat.

La mateixa SEO/BirdLife va publicar 
l’any 2009 Àrees importants per a la conser-
vació dels ocells marins a Espanya, comple-
tant el projecte inicial d’AICA d’àmbit ter-
restre amb la definició de quaranta-dues de 
noves d’àmbit marí que en bona part coinci-
deixen amb àrees que també han estat inven-
tariades pel seu valor per a la conservació de 
tortugues marines, grans peixos pelàgics i 
cetacis.

Entre les AICA marines, trobem l’ES410 
- Aigües del Baix Llobregat - Garraf, que 
abasta uns 706,8 km2 i que esdevé una àrea 
molt important de concentració i alimenta-
ció durant el període reproductor d’espècies 
com la baldriga cendrosa (Calonectris diome-
dea), la baldriga balear (Puffinus mauretani-
cus) i la gavina corsa (Larus audouinii), i, a 
l’hivern, d’espècies com la gavina capnegra 
(Larus melanocephalus) i l’esmentada baldri-
ga balear. Aquesta AICA va més enllà de la 

superfície marina protegida per la ZEPA 
Costes de Garraf i la ZEPA Espai Marí del 
Baix Llobregat - Garraf.

21.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC, 
TERRITORIAL I SECTORIAL

Atès que des de diferents polítiques secto-
rials també s’incideix sobre la planificació i la 
conservació dels espais naturals del Delta i 
de la vall Baixa del Llobregat, en aquest apar-
tat es farà un repàs d’aquells instruments de 
planificació que en més o menys mesura han 
incidit, o poden incidir, d’una manera favo-
rable sobre el seu estat de conservació. En 
força casos, la conservació no és l’objectiu fi-
nal, però és indubtable que tot aquest ampli 
ventall de plans i iniciatives sectorials no pot 
obviar els valors naturals d’aquest espai i ha 
de contribuir al seu manteniment.

Figura 4. Figures de protecció del front litoral del delta del Llobregat. Font: Elaboració pròpia.
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21.3.1. Pla Territorial de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona

Amb data del 20 d’abril de 2010, el Govern 
de la Generalitat va aprovar definitivament 
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB), que abasta sis comarques entre les 
quals hi ha el Baix Llobregat. Dins el seu àm-
bit d’aplicació, el pla estableix les determina-
cions que han d’orientar les actuacions terri-
torials, en especial les urbanístiques, les 
d’infraestructures de mobilitat i les relacio-
nades amb el desenvolupament de les políti-
ques ambientals, culturals, socials i econò-
miques.

Dins l’anomenat sistema d’espais oberts, 
el pla recull els espais que ja gaudeixen d’al-
gun tipus de protecció, com les reserves na-
turals del delta del Llobregat, el parc agrari i 
l’espai marí Costes de Garraf. A l’entorn 
d’aquests espais protegits, el PTMB hi afe-
geix alguns sectors qualificats com a espais 
de protecció especial pel seu interès natural i 
agrari, els quals es concentren a la llera del 
riu Llobregat i a l’entorn del parc agrari. En 
la seva versió provisional, el pla qualificava 
com a espais de protecció especial pel seu in-
terès natural i agrari altres zones que en la 
seva versió definitiva — un any més tard— 
van ser eliminades. La normativa del PTMB 
determina que aquests espais de protecció 
especial han de mantenir la condició d’espai 
no urbanitzat i que hi són incompatibles to-
tes aquelles actuacions d’edificació o de 
transformació de sòl que puguin afectar els 
valors que n’han motivat la protecció, però 
s’hi admet una llista força àmplia d’activitats, 
instal·lacions, equipaments i infraestructures 
que fa difícil creure que hi tinguin cabuda 
sense afectar negativament els valors natu-
rals o agraris que es volen preservar.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelo-
na també defineix les figures de connectors i 
corredors fluvials. Entre els corredors flu-
vials destaca el riu Llobregat i tot un seguit 
de rieres susceptibles de connectar aquest riu 
amb l’Ordal (torrent dels Bufadors, riera de 
Cervelló, riera de Torrelles i riera de Can So-

ler) i Collserola (torrent de Batzacs, riera de 
Vallvidrera, torrent de Can Miano) i les que, 
procedents del Garraf, travessen la plana del-
taica (riera de Sant Climent, riera dels Ca-
nyars i riera de Castelldefels). També a la 
plana deltaica es dibuixen dos connectors, 
que ressegueixen les rieres de Sant Climent i 
dels Canyars i que expressament s’inclouen 
en la categoria de connectors amenaçats per 
contínuums urbans. El connector més im-
portant és aquell que travessa perpendicular-
ment el riu a Sant Feliu de Llobregat i Santa 
Coloma de Cervelló i que ressegueix tota la 
serralada Litoral. Tant per sobre com per 
sota d’aquest connector (Santa Coloma de 
Cervelló i Pallejà - el Papiol), se n’indiquen 
dos de petits que travessen el riu i que nova-
ment estan inclosos en la categoria de con-
nectors amenaçats per contínuums urbans. 
Si bé és important que el PTMB introdueixi 
les figures dels connectors i dels corredors 
fluvials, a causa de la seva manca de delimi-
tació i concreció cartogràfica, així com del 
fet que estiguin emparats en una normativa 
excessivament genèrica, costa creure que uns 
dels elements més vulnerables — i innova-
dors— del pla tinguin el futur garantit.

21.3.2. Pla Estratègic Metropolità

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
(PEMB) és una associació promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona que integra els 
trenta-sis municipis que conformen l’àrea 
metropolitana de Barcelona i en la qual par-
ticipen també altres administracions, agents 
econòmics i socials i altres institucions lliga-
des al territori.

El PEMB va ser creat per identificar i pro-
moure estratègies de suport al desenvolupa-
ment econòmic i social de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Entre les diferents línies 
estratègiques que desenvolupava hi havia la 
de sostenibilitat, centrada a incorporar els 
objectius socioambientals i la matriu am-
biental als objectius socioeconòmics tradi-
cionals. Relacionada amb els espais naturals 
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hi havia la mesura 5.4: millorar i promoure la 
gestió dels sistemes naturals que preservin 
els corredors verds, el control d’usos de les 
àrees verdes i la millor convivència entre ciu-
tat i espais verds.

L’únic projecte estratègic relacionat amb 
la conservació dels espais naturals del delta 
del Llobregat ha estat el de recuperació social 
i ambiental de l’espai fluvial del Llobregat a 
la comarca del Baix Llobregat. Aquest pro-
jecte preveu la recuperació del riu Llobregat 
en el seu tram metropolità, tasca encarregada 
a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per delegació 
del Consorci per a la Recuperació i Conser-
vació del Riu Llobregat. El seu objectiu és la 
millora mediambiental del riu Llobregat, en-
tre Martorell i la seva desembocadura al Prat 
de Llobregat, per tal de millorar-ne la funció 
com a connector ecològic i recuperar-ne els 
valors naturals i la biodiversitat característi-
ca. Amb aquest projecte també es pretén fo-
mentar i facilitar l’ús social i de lleure del riu 
Llobregat per part dels ciutadans de les po-
blacions riberenques.

21.3.3. Catàleg del paisatge

La Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordena-
ció del paisatge, crea els catàlegs i les direc-
trius del paisatge. Els catàlegs del paisatge te-
nen com a finalitat determinar la tipologia 
dels paisatges de Catalunya, identificar-ne 
els valors i l’estat de conservació i proposar 
els objectius de qualitat que han de complir. 
Per la seva banda, les directrius del paisatge, 
basades en els catàlegs, han de precisar nor-
mativament les propostes d’objectius de qua-
litat paisatgística en els plans territorials. Les 
previsions dels catàlegs del paisatge també es 
poden desenvolupar a través de les cartes, 
que són un instrument voluntari de concer-
tació entre els agents d’un territori i en favor 
del paisatge.

El Catàleg del paisatge de la regió metro-
politana de Barcelona es va aprovar definiti-
vament el desembre de 2014. Entre les dife-

rents unitats del paisatge, parts de territori 
amb característiques paisatgístiques pròpies, 
s’hi troben la del delta del Llobregat i la de la 
vall Baixa del Llobregat i s’insisteix en la con-
veniència de millorar els espais naturals, 
agraris i fluvials, restaurar aquells que s’han 
malmès i limitar les pressions urbanístiques i 
de les infraestructures.

21.3.4. Pla General Metropolità 
d’Ordenació Urbana

El Pla General Metropolità d’Ordenació Ur-
bana (PGM), aprovat per la Comissió Pro-
vincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de 
juliol de 1976, es proposa ordenar des del 
punt de vista urbanístic el territori que inte-
grava l’extingida Entitat Municipal Metro-
politana de Barcelona. A tots els municipis 
del delta del Llobregat els són aplicables les 
previsions urbanístiques d’aquest pla.

Pel que fa a la protecció dels espais natu-
rals, a les normes urbanístiques del pla, en la 
seva edició del 2004, cal distingir entre els 
terrenys classificats com a no urbanitzables i 
els que formen part dels sistema general d’es-
pais lliures. El pla classifica com a sòl no ur-
banitzable els terrenys que, pels seus valors 
d’ordre agrícola, paisatgístic o d’una altra na-
turalesa, han de ser objecte de conservació i 
de protecció amb la finalitat d’impedir-ne la 
incorporació a les àrees edificades i d’evi-
tar-ne la degradació. D’una manera explícita 
s’estableix que se n’haurà d’assegurar la con-
servació dels elements naturals, sol, flora, fau-
na o paisatge. Dins el sòl no urbanitzable s’hi 
troba el sòl rústic protegit de valor agrícola 
(clau 24) que, per la seva destinació agríco- 
la o per la seva situació, es vol preservar dels 
processos urbans, tot i que les normes urba-
nístiques acaben admetent-hi tot un seguit 
d’usos que poden acabar desnaturalitzant-lo: 
usos comercials de consum domèstic i els re-
lacionats amb la venda o exposició de flors, 
mobiliari, embarcacions i vehicles terrestres 
i aeris; estacions de servei de carretera i ta-
llers de reparació d’automòbils o embarca-
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cions; hotels, motels, restaurants, cafeteries i 
bars. Com a resultat del desenvolupament 
del pla director aeroportuari, la zona agríco-
la situada entre l’aeroport i la nova llera del 
Llobregat es qualifica com a sòl rústic de va-
lor agrícola, amb servituds aeronàutiques 
(clau 24a).

Dins el marc del sistema d’espais lliures, 
caldrà distingir entre la figura de parc urbà 
(clau 6) i de parc forestal (clau 29). Els parcs 
urbans són els sòls destinats a espais verds de 
gran superfície i amb vocació d’acollir dife-
rents tipus d’usos públics i col·lectius. Als 
parcs forestals que hagin de ser protegits 
com a reserva natural (clau 29) no es perme-
tran més usos i edificacions que els relacio-
nats amb la protecció i conservació del parc i 
els vinculats directament amb l’activitat 
científica que justifica la qualificació de re-
serva natural.

En l’actual model de protecció dels valors 
naturals i agraris del delta del Llobregat, un 
dels punts que encara no ha estat resolt del 
tot, i que per la seva superfície adquireix una 
especial rellevància, és el cas del sòl classifi-
cat com a equipaments comunitaris i dota-
cions, actuals i de nova creació d’àmbit me-
tropolità (clau 7c) de les Sorres - Llanassos al 
sector sud del terme de Viladecans. Aquest 
sector és encara agrari en bona part i caldria 
integrar-lo dins el parc agrari i evitar-ne la 
transformació.

Cal recordar que durant els seus quaranta 
anys de vigència, el PGM ha sofert més de 
1.500 modificacions, de manera que poc deu 
quedar del model inicial, però tampoc no es 
revisa i es prefereix seguir aquesta via de mo-
dificacions en funció de les necessitats. Entre 
tants canvis, el més recent ha estat la modifi-
cació puntual del Pla General Metropolità a 
l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 
aprovada el 2015, que ha deixat escapar una 
nova oportunitat per a millorar la implicació 
del parc agrari en la conservació i la gestió 
dels diferents components del medi natural 
deltaic.

També el 2015 s’ha iniciat la tramitació 
del Pla Director Urbanístic Econòmic del 

Delta del Llobregat, el qual, novament, com-
portarà una retallada dels espais naturals i 
agraris del Delta.

21.3.5. Parc Agrari del Baix 
Llobregat

La figura de parc agrari està orientada bàsi-
cament a la gestió de l’espai agrari amb l’ob-
jectiu de garantir-ne l’estabilitat territorial i 
promoure’n el desenvolupament i la dina-
mització. En el cas del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, aquesta gestió es duu a terme a 
través dels instruments següents: un ens ges-
tor, el Consorci del Parc Agrari; un pla espe-
cial, el Pla Especial de Protecció i Millora del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, figura urba-
nística amb valor normatiu que delimita 
l’àmbit territorial del parc agrari, en regula 
els usos i en defineix les infraestructures ge-
nerals, i un pla de gestió, el Pla de Gestió i 
Desenvolupament, que estableix les línies es-
tratègiques, els objectius específics i les me-
sures d’actuació concretes que han de guiar 
la gestió del parc.

A partir de l’aprovació per la Diputació 
de Barcelona el 4 de març de 1999 de l’Avanç 
de Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, aquest va continuar la seva tramitació 
fins que la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona va aprovar definitivament el 17 
de desembre del 2003 el Pla Especial de Pro-
tecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, tot i que obligava a incloure-hi algu-
nes modificacions, motiu pel qual no va ser 
fins al 16 de juny de 2004 que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar un nou text refós, al qual es donà 
publicitat mitjançant l’Edicte del 12 d’agost 
de 2004, sobre acords de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Barcelona referents al 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

El Pla Especial de Protecció i Millora del 
Parc Agrari del Baix Llobregat és, doncs, un 
pla especial urbanístic que es formulà en 
desenvolupament de les determinacions del 
Pla General Metropolità del 1976 pel que fa 
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al sòl rústic protegit de valor agrícola (clau 
24) i al sòl rústic de valor agrícola amb servi-
tuds aeronàutiques (clau 24a), tot i que inci-
deix també sobre altres tipus de sòl, com els 
inclosos al sistema de parcs i jardins urbans i 
al sistema hidrològic del riu Llobregat. El 
parc agrari abasta 2.938 ha, superfície sobre 
la qual opera la normativa del pla especial, 
tot i que també s’hi plantegen determina-
cions complementàries per a gestionar 
d’acord amb els objectius del parc agrari un 
àmbit territorial més ampli, d’unes 3.332 ha, 
i que inclou, a més, aquells altres sòls agraris 
qualificats pel PGM com a sistema.

El pla especial reconeix l’interès ecològic i 
ambiental dels sistemes naturals del parc 
agrari i estableix com un dels seus objectius 
garantir el manteniment del sistema d’espais 
naturals i preservar la seva riquesa biològica 
en un entorn paisatgístic de qualitat. Per a 
contribuir a assolir els objectius del parc agra-
ri estava previst formular diversos plans rec-
tors de desenvolupament centrats en qües-
tions tan rellevants com la gestió dels recursos 
hídrics i la qualitat paisatgística. La redacció 
d’aquests plans rectors ha estat, però, aturada 
per una sentència de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (Resolució del 21 de febrer de 
2008) per la qual es decretava la nul·litat dels 
articles 14, 44, 45 i 52 — els relacionats amb 
els plans rectors de desenvolupament— de la 
normativa del pla especial, sentència que és 
resultat del recurs presentat per una empresa 
situada dins l’àmbit del parc agrari.

21.3.6. Planificació de l’espai 
fluvial de les conques dels rius 
Llobregat i Anoia

L’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat el 
pla de gestió específic de la Planificació de 
l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Llobregat 
i Anoia. Aquest pla inclou, entre altres espais 
fluvials, el tram baix del riu Llobregat, des de 
la confluència amb l’Anoia fins a la seva des-
embocadura al mar, sector que abasta quasi 
trenta quilòmetres de riu.

El Pla de Gestió de l’Espai Fluvial del Baix 
Llobregat i Anoia és un pla elaborat en apli-
cació de l’article 24 del Decret legislatiu 
3/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
Es tracta d’un instrument de la planificació 
hidrològica de les conques internes de Cata-

Figura 5. Parc Agrari del 
Baix Llobregat.
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lunya que té per finalitat complementar les 
determinacions del Pla de Gestió del Distric-
te de Conca Fluvial de Catalunya regulant 
d’una manera concreta l’àmbit del Baix Llo-
bregat i l’Anoia.

Amb la finalitat de millorar l’estat actual 
de l’espai fluvial de les conques del Baix Llo-
bregat i l’Anoia, el pla proposa un conjunt 
d’actuacions, ja siguin obres o mesures de 
gestió, entre les quals destaquen diverses me-
sures de recuperació ambiental com les se-
güents: recuperació ambiental del Llobregat 
dins el marc del conveni entre el Ministerio 
de Medio Ambiente i el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalu-
nya i executat per la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, en els trams que van des de Martorell fins 
a la confluència amb la riera de Rubí i des de 
l’ETAP de Sant Joan Despí fins al pont de la 
C-31; la recuperació de l’espai fluvial en el 
tram del riu Llobregat afectat per les obres de 
la línia d’alta velocitat; les mesures correcto-
res incloses en el projecte d’endegament del 
tram comprès entre el pont de l’autovia 
C-246 i el pont de Mercabarna, etc.

D’una manera més genèrica, el pla també 
preveu potenciar les actuacions que millo-

ren la connectivitat longitudinal mantenint 
la seva funció com a corredor biològic, i la-
teral, i la connectivitat funcional amb els tri-
butaris de la conca i els espais naturals adja-
cents.

21.3.7. Domini públic 
maritimoterrestre

La Llei 22/1988, de costes, defineix als seus 
articles 3 i 4 el domini públic maritimoter-
restre, que comprèn l’anomenada zona mari-
timoterrestre que abasta fins al límit de les 
onades en els màxims temporals coneguts, 
les zones humides vinculades al règim hidro-
lògic marí, les platges, el mar territorial i les 
aigües interiors. També s’hi inclouen els ter-
renys guanyats al mar com a resultat d’obres. 
La Llei de costes té, doncs, com a objectiu la 
protecció del domini públic maritimoterres-
tre, i vetlla per defensar-ne la integritat, pre-
servar-ne les característiques i elements na-
turals i prevenir actuacions perjudicials.

A més del domini públic maritimoterres-
tre, la Llei de costes preveu una zona de ser-
vitud de protecció de cent metres on només 
es permeten obres, instal·lacions o activitats 

Figura 6. Riu Llobregat 
prop de la desembocadura.
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que necessàriament s’hagin de situar en 
aquesta zona; per tant, prohibeix qualsevol 
tipus d’edificació residencial. A efectes de 
l’ordenació del territori i del planejament ur-
banístic, també s’estableix una zona d’in-
fluència d’un mínim de cinc-cents metres.

21.3.8. Pla Director Urbanístic  
del Sistema Costaner

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costa-
ner (PDUSC) és un instrument de planeja-
ment urbanístic supramunicipal aprovat 
l’any 2005 mitjançant l’Edicte del 7 de juny 
de 2005, sobre una resolució del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques refe-
rent a tots els municipis del litoral de Catalu-
nya. Amb posterioritat hi ha hagut diverses 
correccions d’errades, com la del 2006 que 
afectava, entre altres sectors del litoral, el 
delta del Llobregat, i modificacions com la 
que el 2007 ajustava les seves determinacions 
al Pla Director de l’Aeroport de Barcelona. 
L’any 2014 es va aprovar una modificació de 
les normes urbanístiques del PDUSC.

El pla aposta per la preservació dels es-
pais que encara no han sofert un procés de 
transformació urbanística significativa, és a 
dir, dels sòls no urbanitzables i dels urbanit-
zables no delimitats sense programa d’actua-
ció urbanística o pla parcial de delimitació 
vigents i situats en una franja de 500 m d’am-
plada des de l’atermenament del domini pú-
blic maritimoterrestre fins als àmbits exte-
riors a l’esmentada franja inclosos en els 
àmbits propositius de regulació del sòl costa-
ner que la sobrepassen. El PDUSC es marca 
com a objectiu ambiental preservar la conti-
nuïtat del sistema d’espais oberts, tot garan-
tint la qualitat ambiental, la connectivitat i 
l’intercanvi biològic dels espais terrestres in-
teriors i el mar.

El pla estableix les anomenades unitats 
territorials de regulació de sòl costaner 
(UTR-C) amb l’objectiu general d’evitar la 
urbanització o l’edificació dels espais costa-
ners encara no transformats i classificats 

com a sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable 
no delimitat, existint dins seu diverses subca-
tegories (CPEIN, C1, C2 i C3).

D’altra banda, les unitats territorials de 
regulació de sòl costaner especial (UTR-CE) 
corresponen a espais considerats com a sòl 
no urbanitzable o urbanitzable no delimitat, 
per als quals el pla director deixa a cada mu-
nicipi la capacitat de determinar-ne el règim 
urbanístic, que no necessàriament ha de ser 
sòl no urbanitzable costaner i que, per tant, 
pot acabar transformant-se notablement. 
Aquest és el cas de l’anomenat Parc del Delta 
a Viladecans, on amb aquest desafortunat 
nom es vol destinar l’UTR-CE 144 Camí de 
les Filipines, un espai actualment agrari, a 
equipaments i serveis. A Gavà no hi ha cap 
projecte de transformació de les UTR-CE 
147 i 148, de manera que es preveu que con-
tinuïn mantenint els seus valors naturals.

Les diferents unitats territorials de l’àm-
bit del delta del Llobregat es mostren a la 
taula 4.

El pla director també reafirma la protec-
ció del domini públic maritimoterrestre i 
amplia puntualment l’abast de la zona d’in-
fluència en els àmbits de sòl costaner especial 

Taula 4. Unitats territorials de l’àmbit del delta 
del Llobregat segons el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

UTR-C
142 Ca l’Arana - Llobregat - C1
143 PEIN Delta del Llobregat (la Ricarda)
143 PEIN Delta del Llobregat (el Remolar)
143-b Riera de Sant Climent - C1
144-b Estany de la Murtra est - C1
143 PEIN Delta del Llobregat (la Murtra)
145 Estany de la Murtra oest - C1
146 Camí de la Pineda nord - C2, C3
UTR-CE
144 Camí de les Filipines
147 Riera dels Canyars
148 Estrella de Mar
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més enllà de la franja de 500 m i es proposa 
impedir la reducció de l’amplada de la zona 
de servitud de protecció de cent metres.

21.3.9. Pla Estratègic Litoral

El 2005, l’associació Pla Estratègic, constituïda 
pels municipis del litoral de la regió metro-
politana de Barcelona, institucions i entitats 
vinculades a la gestió del litoral metropolità, 
va aprovar el Pla Estratègic Litoral i les pro-
postes que se’n derivaven.

Aquest pla identificava una sèrie d’espais 
costaners amb valor paisatgístic i costaner 
que anomenava espais blau-verds (EBV) i 
proposava que se’ls atorgués la protecció 
convenient. Es distingia entre els EBV estra-
tègics, els més rellevants i d’importància me-
tropolitana, i les zones d’interès litoral, més 
locals. Dins aquesta proposta s’incloïen dins 
l’àmbit del delta del Llobregat els següents: 
EBV Consorci Delta Llobregat en els munici-
pis del Prat de Llobregat i Viladecans, i zona 
d’interès litoral Parc de les Dunes a Gavà i 
Castelldefels, espais aquests darrers bàsica-
ment urbans.

Les propostes estratègiques del pla rela-
cionades amb la conservació del medi natu-
ral, tot i no tenir valor normatiu, se centra-
ven a: crear una xarxa contínua d’espais 
protegits tot connectant els espais costaners i 
els de la serralada Litoral; consolidar els es-
pais protegits, amb acords de gestió supra-
municipal i programes d’adquisició de sòl; 
establir un programa de manteniment i res-
tauració de les rieres i espais fluvials; etc.

21.3.10. Pla Director de l’Aeroport 
de Barcelona

El Pla Director de l’Aeroport de Barcelona, 
aprovat definitivament per Ordre ministerial 
el 22 d’octubre de 1999, qualifica el front li-
toral immediat a la tercera pista de l’aeroport 
com a subsistema de protecció ambiental de 
la costa (clau 1.7b), sector que correspon en-

terament al terme del Prat de Llobregat, 
mentre que el sector costaner de Viladecans, 
així com un estret sector que voreja la mares-
ma de les Filipines per llevant, es qualifica 
com a subsistema de protecció aeroportuària 
(clau 1.7c).

En desenvolupament de les previsions 
d’aquest pla director, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió del 
31 de gener de 2008, va aprovar definitiva-
ment el Pla Especial d’Ordenació del Subsis-
tema de Protecció Ambiental de la Costa, al 
terme municipal del Prat de Llobregat. 
Aquest pla té com a objectiu la regulació ur-
banística dels usos i les edificacions en el sec-
tor qualificat com a subsistema 1.7b i desen-
volupar les previsions de la modificació del 
PGM de Barcelona relativa al sistema aero-
portuari i a la seva integració en l’entorn ter-
ritorial. Tot aquest àmbit constitueix una 
allargada franja litoral de quasi 90 ha de su-
perfície.

El pla director considera aquest sector 
com a corredor biològic entre les llacunes de 
la Ricarda i del Remolar i aparella les mesu-
res de conservació del medi i de la seva fun-
ció connectiva amb d’altres per a garantir-ne 
l’ús públic. El model d’ordenació adoptat 
preveu un nivell força baix d’edificació i una 
restricció dels usos admesos; tot i així, al seu 
extrem oriental es preveu un aparcament, 
equipaments de restauració i una zona de 
serveis tècnics, mentre que a l’extrem occi-
dental es manté l’actual zona militar. A l’in-
terior d’aquesta franja quedarà la restaurada 
llacuna de l’Illa, darrera l’esmentada zona 
d’equipaments; la pineda de Can Camins, 
una extensa zona anomenada àrea compati-
ble amb activitats, d’ús esportiu i recreatiu a 
l’interior de la qual se situa l’àrea d’equipa-
ments del corredor litoral, i la llacuna de la 
Roberta. Tot i aquestes determinacions, la 
funcionalitat d’aquest espai com a corredor 
biològic dependrà en bona mesura de quines 
siguin aquestes activitats esportives i recrea-
tives que hi acabin tenint lloc.

D’una manera paral·lela, caldria elaborar 
el pla especial del subsistema de protecció es-
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pecial de la costa al terme municipal de Vila-
decans, el qual afectaria el sector que el Pla 
Director de l’Aeroport de Barcelona qualifica 
com a subsistema de protecció aeroportuària 
(clau 1.7c). Bona part d’aquest sector és re-
serva natural i està inclòs a la xarxa Natura 
2000, de manera que només es podrà definir 
un nou règim d’usos al front costaner ante-
riorment ocupat per diversos càmpings i on 
s’està projectant el Parc Litoral de Vilade-
cans. Aquest parc sembla que acabarà do-
nant més protagonisme als usos recreatius i 
esportius que a la restauració ecològica 
d’aquest espai, tot i que es preveu una grada-
ció d’usos, més intensius prop de l’estany de 
la Murtra i progressivament més relacionats 
amb la conservació cap al Remolar.

21.3.11. Conveni de cooperació  
en infraestructures i medi ambient 
en el delta del Llobregat

Els objectius i el marc estratègic i ambiental 
que han guiat la recent transformació de les 
infraestructures del delta del Llobregat han 
estat establerts en el conveni de cooperació 
en infraestructures i medi ambient al delta 
del Llobregat que es publicà mitjançant la 
Resolució del 17 de maig de 1994 de la Secre-
taria d’Estat de Política Territorial i Obres 
Públiques, per la qual es disposa la publica-
ció del Conveni de cooperació en infraes-
tructures i medi ambient en el delta del Llo-
bregat, subscrit entre el Ministeri d’Obres 
Públiques, Transports i Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat i la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na. Tots els grans projectes inclosos en 
aquest conveni van anar acompanyats de 
mesures correctores i compensatòries per a 
la recuperació ambiental i territorial, com és 
el cas del parc litoral, el parc fluvial, les noves 
platges i la conservació de les zones naturals.

Del Pla Director del Port de Barcelona 
se’n van desprendre mesures de protecció de 
la línia de costa mitjançant la creació d’una 

nova platja, la de Ca l’Arana, a la nova de-
sembocadura del Llobregat. Aquesta mesura 
compensatòria s’establí en la Resolució del 5 
de maig de 2000, de la Secretaria General de 
Medi Ambient, per la qual es formula decla-
ració d’impacte ambiental sobre el Pla Direc-
tor del Port de Barcelona, de l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona.

Pel que fa al desviament del riu Llobregat, 
el seu tram final constitueix una gran super-
fície inundable d’unes 95 ha, els espais natu-
rals del Riu, dotada de tota una sèrie de nous 
camins, miradors i aguaits d’ús públic. El 
desviament del riu també va permetre crear 
al Prat de Llobregat el Parc Fluvial, més de 
caire urbà.

Aquesta recuperació de noves zones hu-
mides s’establí a la Resolució del 4 d’agost de 
1998, de la Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental, per la qual es formula 
la declaració d’impacte ambiental del projec-
te de canalització del riu Llobregat des del 
pont de Mercabarna fins al mar — solució 
desviament entremig— amb inclusió del ca-
nal de pluvials al marge esquerre, la qual de-
terminava que per a mantenir la naturalitat 
de la zona es reduís l’amplada de la llera i que 
es desplacés la mota de terra de la plana 
d’inundació fins a arribar al marge del canal 
de la Bunyola, cosa que va evitar fragmentar 
aquest espai natural i incorporar-hi, a més, 
antigues zones agrícoles o ermes convenient-
ment restaurades com a zones humides, com 
és el cas del nou estany de Cal Tet. Tots 
aquests nous terrenys es preveia que fossin 
de titularitat pública i que s’incloguessin dins 
la reserva natural.

El Pla Director de l’Aeroport també esta-
blia diverses mesures correctores i compen-
satòries, com l’adquisició de 90 ha per a la 
creació d’un corredor litoral que connectés la 
Ricarda amb el Remolar. La Resolució del 9 
de gener de 2002, de la Secretaria General de 
Medi Ambient, per la qual es formula decla-
ració d’impacte ambiental del projecte d’am-
pliació de l’aeroport de Barcelona, determi-
nava la renaturalització de la llacuna de la 
Roberta així com que se’n creés una de nova 
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on hi havia hagut l’antiga llacuna de l’Illa. 
Com a mesures compensatòries establia que 
AENA adquirís la franja litoral per acabar 
transformant-la en un espai natural d’ús pú-
blic que actués com a connector entre les zo-
nes humides de la Ricarda i el Remolar i que, 
a més a més, es restauressin els hàbitats ne-
cessaris i es fessin les obres corresponents 
per a connectar el sector Remolar-Filipines 
amb els Reguerons a través de Can Sabadell.

En relació amb el Pla d’Infraestructures 
Viàries del Delta, cal destacar la modificació 
del traçat de la C-31, que afectà la riera Roja, 
el canal de la Vidaleta, la riera de Sant Cli-
ment i la zona humida de Can Sabadell, que 
és el connector principal entre les àrees dels 
Reguerons i el Remolar, ambdues incloses en 
la ZEPA Delta del Llobregat. Per això, l’Edic-
te del 29 de gener de 2004, pel qual es fa pú-
blic l’Acord de declaració d’impacte ambien-
tal del projecte de traçat de la modificació de 
la carretera C-31, PK 187,080 al 191,950, 
camí dels Reguerals - enllaç terminal actual 
de l’aeroport (B-202), tram Viladecans - Sant 
Boi de Llobregat - el Prat de Llobregat, de-
terminava que, a més d’alguns canvis en el 
disseny de la nova infraestructura i de les 
mesures de permeabilització corresponents, 

es convertissin en noves zones humides al-
guns terrenys circumdants. El resultat final 
no ha estat, però, el previst, ja que bona part 
d’aquests terrenys que havien de convertir-se 
en zones humides han acabat esdevenint 
aparcaments vinculats a les activitats aero-
portuàries.

La construcció de la dessaladora no ha 
afectat directament els espais naturals, llevat 
de les obres vinculades al pas d’algunes cano-
nades, però la Resolució del 6 de juny de 
2005, de la Secretaria General per a la Pre-
venció de la Contaminació i el Canvi Climà-
tic, per la qual es formula declaració d’im-
pacte ambiental sobre l’avaluació del projecte 
«Dessaladora de l’àrea metropolitana de Bar-
celona», promogut per la Societat Estatal 
d’Aigües de les Conques Mediterrànies, SA 
(ACUAMED), establia diverses mesures 
compensatòries, les quals s’han materialitzat 
en l’adquisició pública de les finques de Cal 
Tudela i de Cal Nani i en la restauració dels 
edificis de Carrabiners i Semàfor al sector 
dels espais naturals del Riu.

Cal esmentar que, com a conseqüència de 
tots aquests canvis, es va plantejar la creació 
del Consorci per a la Protecció i Gestió dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat per a 

Figura 7. Platja de Ca 
l’Arana.

delta-llobregat.indb   671 12/12/2018   16:52:40



672 ELS SISTEMES NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

gestionar i protegir tots els espais naturals 
existents dins l’àmbit del delta del Llobregat.

Al marge de l’esmentat conveni, l’amplia-
ció de la depuradora de Gavà-Viladecans 
també afectà els espais naturals protegits i és 
per aquest motiu que en la Declaració d’im-
pacte ambiental del 8 d’abril de 2008, del 
projecte bàsic d’ampliació dels tractaments 
de la depuradora de Gavà-Viladecans, es 
compensa la pèrdua d’hàbitat de l’espai de 
xarxa Natura 2000 ocasionada per les obres 
d’ampliació de la depuradora amb una sèrie 
d’actuacions relacionades amb la renaturalit-
zació del marge esquerre de l’estany de la 
Murtra i amb el manteniment de la funció 
connectora del canal de les Sorres.

21.4. GESTIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS

El medi natural del Delta i la vall Baixa del 
Llobregat ha de suportar un grau de pres-
sions i impactes superior al de qualsevol altre 
espai natural de Catalunya, motiu pel qual 
necessita no sols uns instruments de planifi-
cació, sinó que cal, a més, una gestió directa i 
continuada sobre el terreny, tant per a vetllar 
per la correcta aplicació dels plans i dels pro-
jectes aprovats i de la normativa que els 
acompanya com per a endegar les correspo-
nents tasques de vigilància i prevenció i, es-
pecialment, de recerca, educació i divulgació 
ambiental. Com tot seguit es veurà, aquests 
òrgans de gestió dels espais naturals existei-
xen, però possiblement ni abasten tot el con-
junt dels espais naturals del Delta ni dispo-
sen dels mitjans necessaris per a dur a terme 
totes les tasques que els correspondria.

21.4.1. Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

Tot i que les propostes de protecció dels es-
pais agraris del Baix Llobregat vénen de 
lluny, la idea de creació d’un parc agrari es 
començà a forjar a partir del 1994 i agafà un 

impuls decisiu amb l’aprovació l’any 1996 
per part de la Unió Europea d’un programa 
LIFE que consistia bàsicament en la redacció 
del projecte del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat i l’execució d’actuacions pilot en dife-
rents indrets. Com a culminació d’aquest 
procés, el 1998 es constitueix el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i comença la 
redacció del seu Pla de Gestió i Desenvolu-
pament que, després de nombrosos debats, 
s’aprovà definitivament el 2002.

El Pla de Gestió i Desenvolupament és, 
doncs, un acord institucional que defineix el 
marc general d’actuació del consorci i les 
mesures concretes que es compromet a en-
degar en relació amb la gestió del parc agrari. 
És, doncs, un instrument de gestió amb pro-
postes de caire indicatiu, mentre que el Pla 
Especial de Protecció i Millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat té finalitats urba-
nístiques i territorials i les seves propostes 
són de tipus normatiu.

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat és l’òrgan gestor del parc agrari, gestió 
que segueix les línies estratègiques, els objec-
tius específics i les mesures d’actuació esta-
blertes als plans esmentats. El Consorci està 
format per les institucions i entitats següents: 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya, 
Unió de Pagesos de Catalunya i els ajunta-
ments de Castelldefels, Cornellà de Llobre-
gat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins 
de Rei, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló i Viladecans. El 
Consorci també disposa d’un òrgan informa-
tiu i d’assessorament, el Consell Agrari, amb 
representants d’entitats agràries, professio-
nals, acadèmiques i usuaris. A la masia de 
Can Comas, al Prat de Llobregat, s’hi troben 
els serveis tècnics i la guarderia rural del parc 
agrari. El seu pressupost se situa a l’entorn 
dels 800.000 euros anuals i en els darrers 
anys ha experimentat una davallada signifi-
cativa.

A més del manteniment dels espais agra-
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ris, de la xarxa de canals i séquies i de nota-
bles millores paisatgístiques en l’àmbit del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, el Consorci 
també ha endegat alguns estudis sobre dife-
rents espècies de la fauna i de la flora vincu-
lades als espais agraris (eriçó, òliba, plantes 
ruderals i arvenses, etc.) i promou d’una ma-
nera activa la producció integrada i ecològi-
ca, amb els consegüents efectes positius que 
això comporta per a la fauna i la qualitat de 
l’aigua.

21.4.2. Consorci per a la Protecció  
i la Gestió dels Espais Naturals  
del Delta del Llobregat

El juliol de 2005 es va crear el Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals 
del Delta del Llobregat, que és compost per 
la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 
del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i 
Sant Boi de Llobregat.

Segons l’article 3 dels Estatuts del Con-
sorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat, l’àmbit 
d’actuació és el constituït pels espais de pro-
tecció especial del delta del Llobregat que 
formen part dels termes municipals dels 
ajuntaments que l’integren. A la pràctica, els 
espais que gestiona el Consorci es poden 
classificar per categories segons si es fa una 
gestió integral (espais naturals del Riu, platja 
del Prat, espai natural del Remolar-Filipines, 
platja de Viladecans, pineda de Can Camins, 
estany de la Murtra i basses de Can Dimoni) 
o una gestió parcial (els Reguerons, la Ricar-
da, Can Sabadell, etc.). També hi ha una sèrie 
d’altres espais naturals del delta del Llobre-
gat en els quals, tot i no formar part de la 
xarxa d’espais naturals protegits, s’hi inci-
deix en més o menys mesura atès el seu inte-
rès ecològic i paisatgístic (estany de la Rober-
ta, estany de l’Illa, riu Llobregat, etc.).

L’objecte del Consorci, tal com estableix 
l’article 5 dels estatuts, és la preservació, mi-
llora i divulgació del patrimoni natural del 
delta del Llobregat i el seguiment del desen-

volupament de les activitats que siguin com-
patibles amb les funcions que compleixen els 
espais naturals del Delta. El Consorci actua 
com a entitat autònoma per delegació de les 
administracions que el formen i executa els 
acords presos amb relació a la gestió i la con-
servació dels espais naturals. Consta d’un 
consell rector i d’un consell de cooperació. El 
seu pressupost anual supera els 400.000 euros.

Entre les diferents tasques que realitza i 
que es troben relacionades amb la conserva-
ció del medi natural, destaquen les de gestió 
dels espais naturals (funcionament i quali- 
tat dels ecosistemes deltaics; gestió, manteni-
ment, neteja i condicionament dels hàbitats; 
control d’espècies invasores; control de pla-
gues; etc.) i les de foment de la conservació de 
la biodiversitat (estudi i catalogació de la bio-
diversitat; seguiment dels hàbitats, la vegeta-
ció i la fauna; recuperació d’espècies; etc.).

En desenvolupament del Conveni de 
cooperació en infraestructures i medi am-
bient al Delta del Llobregat, es publicà la Re-
solució del 18 de setembre de 1995, per la 
qual s’inicia la formulació del Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Delta del Llobregat. Aquest pla especial de 
protecció abastaria les àrees incloses en el 
PEIN i l’espai terrestre litoral. Malgrat la im-
portància que per a la conservació i la gestió 
d’aquests espais naturals té poder disposar 
d’aquest pla, no va ser fins a l’any 2007 que 
se’n va presentar una primera versió als 
ajuntaments afectats i el 2008 ja existia una 
proposta de normativa, però aquest pla enca-
ra continua en redacció vint anys després 
que el Govern acordés l’inici de la seva for-
mulació.

21.4.3. Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu 
Llobregat

Amb l’objectiu de recuperar el riu com a es-
pai natural i per a les activitats d’oci dels ciu-
tadans, l’any 2006 es va constituir el Consor-
ci per a la Recuperació i Conservació del Riu 
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Llobregat, consorci integrat per les adminis-
tracions estatal, autonòmica i local i que de-
legà la gestió del riu a la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (MMAMB).

Les actuacions d’aquest consorci tenien 
com a objectiu incidir en dos trams separats 
del riu Llobregat: el tram 1, des de Martorell 
fins a la riera de Rubí, amb una longitud de 
8 km, i el tram 2, entre el futur viaducte del 
tren d’alta velocitat, al límit dels termes mu-
nicipals de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llo-
bregat, i el pont de la carretera C-31, a l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb una longitud de 
6,5 km. En el tram intermedi, de 9,4 km, 
seria l’Administrador d’Infraestructures Fer-
roviàries (ADIF) l’encarregat d’aplicar un pla 
específic d’impacte ambiental. El Consorci 
per a la Recuperació i Conservació del Riu 
Llobregat ha disposat fins al 2011 de vint-i-
quatre milions d’euros.

La recuperació des del punt de vista social 
i ecològic del tram metropolità del riu Llo-
bregat, des del pont del Diable a Martorell 
fins a la seva desembocadura en el mar, s’ha 
materialitzat en l’anomenat Parc Riu Llobre-
gat, un espai amb la doble funció de connec-
tor ecològic i d’espai públic de qualitat.

21.4.4. L’actuació municipal

No és l’objectiu d’aquest article fer una llista 
de totes les actuacions relacionades amb el 
medi natural empreses pels setze municipis 
del Delta o el tram final del riu Llobregat, 
motiu pel qual s’ha optat per fer un repàs de 
les propostes contingudes als plans d’acció 
de les Agenda 21 locals dels municipis de la 
plana deltaica i que estiguin relacionades 
amb la conservació i la gestió del Delta i l’es-
pai fluvial, ja que sembla que pot ser una 
bona manera de mostrar com s’enfoca 
aquesta qüestió des de l’Administració local, 
les entitats i els mateixos ciutadans, atès que 
el procés participatiu que ha acompanyat la 
redacció de les Agenda 21 i dels correspo-
nents plans d’acció ambiental permeten tenir 
una visió més àmplia.

Sense entrar a detallar els objectius pre-
vistos en cada Agenda 21, queda clar que, a 
escala municipal, s’aposta per la conservació 
dels espais agrícoles i naturals, fent especial 
atenció a les zones humides, al riu i les rieres, 
al front litoral i a la connectivitat ecològica 
entre tots aquests elements, que cal impulsar 
un model de protecció i de gestió de tot 
aquest conjunt d’espais, que s’ha de promou-

Figura 8. Aguait de Cal 
Tet.
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re un ús públic respectuós amb els valors na-
turals objecte de protecció i que cal millorar 
el coneixement dels organismes i dels siste-
mes naturals del delta del Llobregat.

En aquest apartat d’iniciatives munici-
pals, cal fer esment a una experiència tant 
singular com és l’Estratègia Local per a la 
Conservació i la Recuperació de la Biodiver-
sitat al Prat de Llobregat, estratègia que es va 
aprovar pel Ple Municipal de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat el maig de 2004. Es 
tracta d’un compromís a favor del medi na-
tural que seria desitjable que tingués conti-
nuïtat en els altres municipis del Delta i de la 
vall baixa del Llobregat.

Els sis objectius generals que guien aques-
ta estratègia són els següents: incidir en les 
polítiques de gestió i ús del territori; establir 
programes i propostes per a la conservació, 
la recuperació i la potenciació de la biodiver-
sitat; definir programes de gestió de les espè-
cies vegetals i animals prioritàries; definir un 
conjunt d’indicadors de l’estat de conserva-

ció i evolució de la biodiversitat; completar, 
actualitzar i difondre la informació disponi-
ble sobre la biodiversitat, i implementar pro-
grames per a implicar i conscienciar la po-
blació local i els actors econòmics en la 
conservació de la biodiversitat.

21.5. CONCLUSIONS

Després de presentar les diferents iniciatives 
de conservació endegades al delta del Llobre-
gat, es veu clarament que hi ha algunes pro-
postes de caire general que caldria aplicar a 
curt termini per garantir una millor cohe-
rència del model de conservació i un grau de 
protecció suficient per a poder afrontar les 
pressions i els impactes que afecten aquest 
espai i, així, contribuir al manteniment de la 
seva rica biodiversitat.

a) Les polítiques de conservació de la na-
tura s’haurien de basar en dues línies princi-
pals, la protecció dels espais i la de les espè-

Figura 9. Projecte de l’Ajuntament del Prat de Llobregat de recuperació d’amfibis al Delta. Font: Ajunta-
ment del Prat de Llobregat.
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cies, però la realitat mostra que, mentre la 
protecció dels espais naturals es troba força 
desenvolupada, la protecció de les espècies 
tendeix a menystenir-se. Tenint en compte 
que en la major part de les normatives que 
fan referència a les espècies protegides s’in-
sisteix en la necessitat de protegir els hàbitats 
que utilitzen en les diferents etapes del seu 
cicle vital, seria necessari que l’àrea de distri-

bució de les espècies protegides gaudís d’un 
grau de protecció equivalent al dels espais 
naturals. És per aquest motiu que caldria ela-
borar el mapa de distribució de totes les es-
pècies protegides del delta del Llobregat a 
escala prou detallada per a comprovar si al-
guns dels hàbitats d’aquestes espècies es tro-
ben fora dels espais naturals protegits i per 
garantir que les actuals mesures de conserva-

Figura 10. Mapa dels àmbits de 
protecció i de conservació. Font: 
Elaboració pròpia.
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ció dels espais naturals s’acordin amb els re-
queriments de les espècies protegides que 
s’hi troben.

b) Cal impulsar mesures addicionals de 
protecció dels espais naturals, no sols per a 
aconseguir una major coherència de les figu-
res de protecció amb els valors naturals que 
es volen protegir, sinó per a superar també 
algunes disfuncions actualment existents en-
tre les figures de protecció i la gestió que es 
duu a terme sobre el terreny. D’una manera 
concreta, caldria donar prioritat als aspectes 
següents:

— El front litoral del Prat de Llobregat i 
de Viladecans, totes les zones humides in-
ventariades del Delta, així com alguns dels 
nous espais naturals resultants de la nova 
configuració de la desembocadura del riu, 
haurien de formar part de la reserva natural. 
De la mateixa manera i a causa dels canvis 
ocorreguts, les zones d’influència de les re-
serves haurien d’integrar-se dins la figura de 
reserva natural.

— Les unitats territorials del Pla Director 
Urbanístic del Sistema Costaner, en qualse-
vol de les seves diferents categories, caldria 
incloure-les dins l’àmbit de protecció del 
PEIN.

— Tot el front marí del Delta, entre la lí-
nia de costa i el límit de la plataforma con-
tinental, hauria de gaudir d’una figura de 
protecció, ja sigui integrant-lo dins la figura 
d’espai d’interès natural o de ZEPA marina.

— Els valors del medi natural podrien te-
nir una major rellevància internacional si 
s’inclogués aquest espai natural dins el marc 
del Conveni de Ramsar i se’n proposés la de-
claració com a aiguamoll d’importància in-
ternacional.

c) Molts documents de planificació trac-
ten de la connectivitat ecològica i, fins i tot, 
es proposen nombrosos connectors ecolò-
gics, però no deixen de ser propostes gene-
rals, de més bona voluntat que eficàcia. Cal 
procedir a la seva delimitació i concreció car-
togràfica, regular-los d’una manera normati-
va i aplicar sobre el terreny les mesures de 
gestió pertinents. En determinats casos, l’es-

tabliment de mesures de restauració dels es-
pais alterats amb potencial connectiu seran 
tan necessàries com les preventives i, alhora, 
serviran per a revertir els errors que per in-
sensibilitat o incompetència s’han comès en 
aquest àmbit.

d) Les mesures de conservació general-
ment estan poc vinculades a la gestió de l’ai-
gua, cosa que és imprescindible en un am-
bient deltaic. L’aigua és el punt comú de les 
mesures de conservació de la natura, dels es-
pais agraris i de l’àmbit fluvial, motiu pel 
qual caldria cercar un model de gestió con-
junt que inclogués la protecció dels recursos 
hídrics.

e) Vist l’elevat i dispers nombre d’iniciati-
ves que incideixen en la preservació del medi 
natural del Delta, caldria pensar en l’elabora-
ció d’un pla de protecció per a tot l’àmbit del 
Delta, la vall baixa del Llobregat i el seu front 
marí, que, a més, establís un model de gestió 
conjunt per a tot aquest territori. Com a mí-
nim, caldria definir un àmbit de planificació 
i un model de gestió conjunt per a l’espai na-
tural, agrari i fluvial, així com vetllar per dis-
posar dels mecanismes necessaris per a inci-
dir en l’espai perifèric no urbà. Tot seguit es 
presenta un mapa indicatiu de quins podrien 
ser aquests àmbits de conservació i de pro-
tecció, admetent, però, que per a delimitar 
aquest espai d’una manera adequada encara 
caldria afegir-hi algunes noves capes que ja 
s’han esmentat en els punts anteriors que en-
cara no estan disponibles: els connectors 
ecològics, l’àmbit de distribució de les espè-
cies protegides i el sistema hidrològic.
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22. ELS REPTES ACTUALS I FUTURS PER 
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22.1. INTRODUCCIÓ

El repàs dels reptes actuals que té plantejada 
la conservació del medi natural i de la biodi-
versitat del Delta es pot intentar abordar a 
partir de l’àmplia experiència acumulada 
pels estudiosos i els gestors dels sistemes na-
turals deltaics durant els últims vint anys. 
Les lliçons apreses sobre els èxits i els fracas-
sos de les diferents iniciatives de conservació 
aplicades i el treball de camp, sovint altruista, 
d’una munió de naturalistes que han aportat 
molta informació sobre l’evolució de la bio-
diversitat en el territori permeten extreure 
algunes conclusions. En canvi, pretendre 
avançar quins poden ser els reptes futurs per 
a la conservació de la biodiversitat en un en-
torn tan complex com el que envolta els sis-
temes naturals del Delta és molt agosarat i 
està probablement fora de l’abast d’un escrit 
com aquest i de les capacitats dels seus au-
tors. Es pot fer, això sí, una anàlisi sectorial i 
extreure’n algunes conclusions que contri-
bueixin a esbossar una resposta.

En essència, aquests reptes actuals es po-
den sintetitzar en un de sol: garantir la fun-
cionalitat i la integritat ecològica dels espais 
naturals. De fet, es pot assimilar un bon estat 
de conservació de la biodiversitat al mante-
niment d’aquesta funcionalitat i integritat 
ecològica, tot entenent que la conservació de 
la biodiversitat implica la conservació de les 
espècies, poblacions, comunitats i ecosiste-
mes apropiats, acompanyats dels processos 
ecològics corresponents a les escales adequa-
des, dins un marc adient de condicions am-
bientals determinades (Pino et al., 2006).

Aquest bon estat ecològic es veu amena-
çat globalment per la reducció de la superfí-
cie dels espais naturals, la fragmentació acce-
lerada, la disminució de la connectivitat o les 
invasions biològiques. En el cas del Delta, és 
especialment important garantir l’estabilitat 
física de la plataforma deltaica, afectada per 
una regressió litoral crònica, i millorar l’estat 
ecològic de les masses d’aigua, sotmeses a 
múltiples pressions i caracteritzades per un 
estat ecològic en general precari. Així mateix, 

per a conservar la funcionalitat ecològica és 
imprescindible desenvolupar una gestió in-
tegral dels espais protegits, dotada dels re-
cursos humans i econòmics necessaris. A 
banda d’això, l’impacte que pot provocar so-
bre els sistemes naturals del Delta i la seva 
biodiversitat el canvi climàtic global que ja 
s’està començant a experimentar i que es 
concretarà en un increment de la temperatu-
ra mitjana, un descens de la precipitació 
anual i l’ascens del nivell del mar, només ha 
estat esbossat.

Quant al paisatge, el secret de l’èxit po-
dria raure a compatibilitzar les interaccions 
entre els espais naturals, els espais agraris, les 
infraestructures i els espais urbans. Garantir 
la conservació del mosaic frenant la voracitat 
territorial dels usos més agressius (infraes-
tructurals i urbans) i desenvolupar un ús pú-
blic compatible amb la conservació dels es-
pais (fonamentat en l’educació ambiental i 
en activitats de lleure suaus) són els passos 
imprescindibles.

22.2. ELS REPTES ACTUALS

22.2.1. La regressió litoral

El Delta inicia el segle xxi amb la seva estabi-
litat física com a sistema geològic severament 
compromesa. La regressió litoral és un pro-
blema crònic irresolt, tal com s’ha explicat, 
que afecta en particular les platges del Prat 
de Llobregat i els seus sistemes naturals, però 
també les infraestructures instal·lades, com 
va evidenciar la greu afecció a la canalització 
de la planta dessalinitzadora metropolitana 
en la platja del Semàfor-Carrabiners durant 
l’any 2014. A títol d’exemple, en el sector 
més proper a la desembocadura natural del 
riu es va mesurar una regressió de més de 
320 m entre els anys 1956 i 1999 fent servir 
cartografia aèria (Pino, 2000). La reversió 
dels impactes responsables d’aquesta regres-
sió (la regulació de la conca del Llobregat i el 
creixement de les infraestructures portuàries 
mar endins) és impossible. Els intents pal·lia-
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tius basats exclusivament en l’alimentació de 
sorra per part de les mesures correctores del 
projecte d’ampliació del port de Barcelona 
fins ara no han reeixit.

Només la construcció de mesures de rigi-
dització, com espigons semisubmergits para-
l·lels a la costa, sembla capaç de reduir (però 
no d’eliminar) les aportacions periòdiques 
de sorra a la capçalera del sistema per a evitar 
la regressió continuada del litoral. No cal dir 
que les aportacions anuals de sorra al litoral 
deltaic (al voltant de 100.000 m3 en cada ope-
ració, extrets del litoral de Castelldefels i 
aportats al Prat de Llobregat) provoquen un 
impacte local inassumible sobre els fons ma-
rins dels sectors afectats, que veuen hipote-
cades les seves possibilitats de recuperació 
per la freqüència de la pertorbació reiterada. 
Altres qüestions relacionades, com l’impacte 
que pot provocar l’elevació del nivell del mar 
a conseqüència del canvi climàtic global i la 
vulnerabilitat que això representa per a un 
territori extraordinàriament pla com és el 
Delta, no han estat més que apuntades, com 
ja s’ha dit.

22.2.2. El manteniment  
dels processos ecològics

Els principals processos ecològics del Delta, 
al seu torn, experimenten una situació con-
tradictòria.

El medi aquàtic, per exemple, ha viscut 
una substancial millora derivada de la cons-
trucció de les infraestructures de sanejament 
pendents (en especial, l’EDAR del Prat de 
Llobregat a partir de l’any 2002) que inclouen 
actuacions per a garantir uns cabals mínims 
de qualitat en el riu Llobregat, en alguns ai-
guamolls litorals, i l’establiment d’una barre-
ra hidràulica per a contrarestar la intrusió 
marina sobre l’aqüífer profund. Aquestes mi-

llores, això no obstant, requereixen un consi-
derable cost energètic i econòmic per a ali-
mentar el funcionament dels sistemes 
industrials que les sustenten i han patit les 
retallades dels pressupostos públics des de 
l’any 2011, particularment pel que fa als usos 
ambientals de les aigües depurades. En canvi, 
el creixement urbà i terciari del territori com-
porta un impacte creixent sobre el medi 
aquàtic derivat de les dificultats de drenatge 
d’un territori tan pla i de la seva progressiva 
impermeabilització. Més i més sobreeixidors 
aporten les aigües pluvials (contaminades pel 
rentat de les grans superfícies asfaltades) a la 
xarxa tradicional de corredores i canals plu-
vials d’origen agrícola del Delta que fan servir 
els estanys litorals — els punts més depri-
mits— com a sortides a mar. El cas del Remo-
lar-Filipines és paradigmàtic en aquest sentit, 
ja que rep l’aigua d’una gran part de la zona 
agrícola de Sant Boi de Llobregat, Viladecans 
i una part de l’aeroport, amb una conca de 
drenatge de 2.700 ha.

A causa de les obres d’ampliació de les 
instal·lacions aeroportuàries, la superfície 
inundable de l’entorn de l’estany s’ha reduït 
un 81 %, per la qual cosa aquesta zona humi-
da no pot absorbir tota l’aigua que li arriba 
en casos de pluges importants i es generen 
dificultats de drenatge de la zona agrícola. 
Aquesta problemàtica no sols no està en via 
de solució, sinó que encara s’està agreujant 
en els últims temps, ja que la implantació de 
les noves infraestructures i altres creixe-
ments urbanístics recents al Delta imper-
meabilitzen grans superfícies i sobrecarre-
guen els desguassos preexistents. En paral·lel, 
la contaminació difosa per pesticides i ferti-
litzants agrícoles abocats a la xarxa d’aigües 
pluvials arriba també sense control als es-
tanys litorals i en provoca l’eutrofització i 
l’empobriment.
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Valoració de l’estat ecològic de les 
principals masses d’aigua del Delta

La Directiva marc de l’aigua (2000/60/
CEE) va definir el concepte d’estat ecològic 
de les masses d’aigua com una expressió de 
la qualitat de l’estructura i el funcionament 
dels ecosistemes aquàtics associats a les ai-
gües superficials, al mateix temps que esta-
blia la necessitat de definir uns indicadors 
de qualitat per a classificar l’estat ecolò- 
gic de les masses d’aigua i monitorar-ne 
l’evolució en el temps.

Diversos autors han desenvolupat indi-
cadors per a avaluar l’estat ecològic. En el 
cas de Catalunya, l’Agència Catalana de 
l’Aigua va posar a punt dos indicadors 
d’avaluació per a les zones humides 
(QAELS i ECELS) basats en elements bio-
lògics (invertebrats, vegetació aquàtica i 
fauna al·lòctona), fisicoquímics (aspecte de 
l’aigua) i hidromorfològics (hidrologia i 
pressió antròpica).

En el cas del delta del Llobregat, des de 
l’any 2009, el Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat du a terme un seguiment de l’es-
tat ecològic de les principals masses d’ai-
gua a partir de dos tipus d’indicadors (Se-
guí i Flor, 2015): fisicoquímics (fòsfor 
total, clorofil·la a, nitrats, amoni i terbo-
lesa) i biològics, segons els macròfits pre-

sents (tipus, nombre d’espècies, percentat-
ge de recobriment, espècies introduïdes) i 
la presència d’herbívors introduïts. Per a 
cada paràmetre, els autors han definit uns 
rangs de puntuació que permeten definir el 
nivell de qualitat en cinc categories (molt 
bo, bo, moderat, dolent i molt dolent). La 
mitjana dels paràmetres dóna la puntuació 
dels indicadors fisicoquímics i biològics. 
Finalment, l’estat ecològic es determina 
creuant les categories de qualitat dels dos 
tipus d’indicadors, sobre la base d’una ma-
triu, en què els biològics tenen més impor-
tància. Per tant, aquesta valoració es basa 
en les plantes aquàtiques, o macròfits, i 
està modulada pels paràmetres de qualitat 
de l’aigua.

El seguiment d’aquests indicadors en el 
període 2009-2016 ha permès classificar les 
principals masses d’aigua del Delta (excep-
te els estanys de la Ricarda i de la Murtra) i 
veure’n l’evolució en el temps. A la taula 
següent podem observar-ne els resultats. 
Cap massa d’aigua assoleix un estat ecolò-
gic bo, per la qual cosa cap compleix els 
objectius de la Directiva marc de l’aigua. 
Les que presenten una millor qualitat són 
els estanys de la Roberta, la Magarola i Cal 
Tet gràcies a la presència de diverses espè-
cies de macròfits i a una concentració de 
nutrients moderada en relació amb la resta 
d’aiguamolls.

Estat ecològic de les masses d’aigua

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estany de Cal Tet Dolent Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat

Estany de la Magarola Dolent Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat

Estany de la Roberta Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Dolent 

Maresma de les Filipines Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 

Estany del Remolar Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 

Riera de Sant Climent Dolent Moderat Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 

Bassa dels Reguerons Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 

Riu Llobregat (parc 
fluvial del Prat)

Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 
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22.2.3. Els problemes ecològics 
derivats de la tensió territorial

De la comparació d’aquests dos mapes d’usos 
del sòl al Delta (figura 1), resulta evident la 
profunda transformació territorial ocorregu-
da al llarg del segle xx, especialment intensa 
en el tombant del segle xxi. Els conreus re-
gats pels canals de la Dreta i de la Infanta i els 
salobrars i prats humits del Delta central han 
reduït dràsticament la seva superfície en fa-
vor de les infraestructures, la indústria i les 
àrees urbanes. Al seu torn, en la perifèria del 
Delta s’ha generat un contínuum urbà en el 
samontà entre Sant Boi de Llobregat i Cas-
telldefels i s’ha urbanitzat per complet l’he-
midelta nord.

La tensió territorial generada per una 
ocupació tan intensiva del sòl provoca diver-
sos problemes ecològics: fragmentació i es-
quarterament dels espais naturals, en molts 
casos en el límit o per sota d’una mida míni-
ma viable; manca d’espais de transició que 
esmorteeixin els impactes, i connectivitat 
biològica molt compromesa, tant a l’interior 
del Delta com en relació amb l’exterior (ja 
només és possible amb dificultats a través del 
riu Llobregat i de les rieres que connecten 
precàriament la plana deltaica amb el massís 
de Garraf i la serra de Montbaig).

En general, la situació actual de mosaic 
d’usos del sòl, elevat al paroxisme, amb un 
fort biaix cap als usos infraestructurals i ur-
bans, genera en relació amb els espais lliures 
(agrícoles i naturals) un ventall d’impactes 
molt nombrosos i significatius, com se sinte-
titza a la taula 1.

A la inversa, de la taula anterior es po-
drien deduir els serveis que presta cadascuna 
de les unitats d’usos del sòl. Així, el paper 

dels espais lliures com a esmorteïdors dels 
impactes difusos d’infraestructures i espais 
urbans, com a reservoris de biodiversitat, 
com a proveïdors de paisatge (entès com a 
recurs estètic, identitari i utilitari per a l’ús 
públic) es pot fer ben evident.

22.2.4. La recuperació  
de la biodiversitat

La gestió pública activa de la biodiversitat en 
els espais naturals preexistents o creats com a 
compensacions ambientals de les infraes-
tructures pot aportar èxits indiscutibles. 
Aquesta gestió té al seu favor el fet que els 
hàbitats típicament deltaics (aiguamolls, ri-
paris i comunitats dunars) són molt làbils i 
tenen un temps de recuperació i naturalitza-
ció molt curt en relació amb altres tipologies 
d’hàbitats com ara els forestals. Són exem-
ples d’èxits d’aquesta gestió en pro de la bio-
diversitat la recuperació de les comunitats 
dunars a les platges del Prat de Llobregat i de 
Viladecans, la composició inicial extraordi-
nàriament diversa de les comunitats vegetals 
d’algunes de les noves masses d’aigua crea-
des, com ara l’estany de Cal Tet, el procés de 
recuperació de les comunitats vegetals i ani-
mals del tram deltaic del Llobregat o la res-
posta positiva de l’ornitofauna nidificant en 
els nous hàbitats, cosa que inclou la recupe-
ració d’espècies sensibles i la colonització 
d’espècies abans absents. De totes maneres, 
un balanç complet encara és prematur. Cal-
drà veure què succeeix amb les espècies més 
exigents i menys tolerants a la fragmentació 
dels hàbitats i la pressió antròpica en general. 
I, també, com es pot abordar la conservació 
de les comunitats i dels processos ecològics.

Un cas remarcable és el de l’estany de 
Cal Tet, que el 2004, dos anys després de la 
seva creació, presentava un estat ecològic 
molt bo i va anar disminuint la seva quali-
tat fins al 2009. En anys posteriors, se n’ha 

registrat una millora gràcies a les mesures 
de gestió hídrica aplicades, que han per-
mès la recuperació de part de les pobla-
cions de plantes submergides.
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Figura 1. Evolució dels usos del sòl al Delta. Anys 1920-2011. Font: Panareda i Sans, 2002.
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Taula 1. Matriu de relacions entre les diferents unitats d’usos del sòl al delta del Llobregat. La intensitat del 
color respon a una valoració subjectiva de la importància dels impactes o les interaccions entre les diferents 
unitats. Font: Elaboració pròpia.

Espais naturals Espais agrícoles Infraestructures Espais urbans
Espais naturals Atacs de fauna als 

conreus
Risc de col·lisions 
d’ocells i avions
Molèsties per 
mosquits

Molèsties per 
mosquits

Espais agrícoles Contaminació de les 
aigües

Risc de col·lisions 
amb avions

Molèsties per 
mosquits

Infraestructures Amenaces de 
creixement
Ocupació territorial 
directa
Ocupació per serveis 
auxiliars
Impermeabilització del 
sòl
Alteracions hídriques
Contaminació 
atmosfèrica
Servituds de gestió
Introducció d’espècies 
exòtiques

Amenaces de 
creixement
Ocupació territorial 
directa
Ocupació per serveis 
auxiliars
Impermeabilització del 
sòl
Alteracions hídriques
Contaminació 
atmosfèrica
Servituds de gestió
Introducció d’espècies 
exòtiques

Contaminació 
atmosfèrica
Soroll

Espais urbans Ocupació territorial 
directa
Activitats marginals
Freqüentació humana
Introducció d’espècies 
exòtiques
Alteracions hídriques

Ocupació territorial 
directa
Activitats marginals
Freqüentació humana
Introducció d’espècies 
exòtiques
Alteracions hídriques
Atacs de fauna als 
conreus

Limitacions 
operatives

Evolució de les espècies ornítiques 
nidificants als espais de nova creació  
del Delta en el període 2008-2017:  
llum i ombres.

Des del moment de la finalització de les 
obres de construcció de la nova llera del 
tram final del riu Llobregat i de l’adequació 
de l’espai natural associat (estany de Cal 
Tet, calaixos de depuració i platja de Ca 
l’Arana) i, especialment, des de l’inici de la 
gestió d’aquest espai per part del Consorci 
per a la Protecció i la Gestió dels Espais 

Naturals del Delta del Llobregat l’any 2006, 
un dels objectius prioritaris ha estat afavo-
rir la recuperació de la comunitat d’aus 
aquàtiques, especialment de la nidificant. 
Malgrat l’existència d’hàbitats adequats i 
de mesures de gestió directa, tres proble-
mes s’han revelat com a significatius pel 
seu impacte: els usos humans irregulars, la 
presència de depredadors oportunistes i  
la qualitat de les aigües.

A la platja de Ca l’Arana, d’unes 30 ha, 
tancada a l’ús públic i coberta de salobrars, 
basses temporals i permanents, sorrals cos-
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22.3. ELS REPTES FUTURS

La previsió dels reptes futurs per a la con-
servació de la biodiversitat al Delta ha de 
tenir en compte quines de les pressions ac-
tualment existents s’agreujaran en el futur 
(més impacte derivat de l’ús públic intensiu, 
més presència d’espècies invasores, menys 

connectivitat biològica, més fragmentació 
dels hàbitats, més contaminació atmosfèri-
ca, etc.), i ha d’incorporar també dos esce-
naris: les restriccions pressupostàries que 
dificultaran el manteniment ordinari dels 
espais naturals gestionats i les condicions 
ambientals variables que imposarà el canvi 
climàtic global.

taners i comunitats arbustives de rereduna, 
dos impactes han estat determinants: la 
presència de depredadors oportunistes (ar-
ribats al Delta fent servir el riu com a con-
nector biològic, com ara guineus, senglars i 
visons americans, o presents anteriorment, 
com rates, gavians argentats i garses) i la 
presència humana (pescadors, passejants i 
navegants). Aquests dos factors combinats 
han frenat la colonització d’espècies lito-
rals singulars com el bec d’alena, el xatrac 
menut, la garsa de mar, la perdiu de mar i 
la gavina corsa, que es va iniciar l’any 2008. 
Les mesures de gestió aplicades (pastors 
elèctrics, vigilància) no han estat suficients, 
fins al punt d’eliminar pràcticament la pre-
sència d’aquestes espècies i de provocar el 
desplaçament d’una d’elles, la gavina corsa, 
a una illa fluvial de la desembocadura del 
Llobregat (l’illa del Molí), on els mateixos 
impactes han provocat també un declivi 
accentuat des de l’any 2014 i el trasllat 
complet d’aquesta colònia a un espai pro-
per més segur dins el recinte portuari l’any 
2017.

L’estany de Cal Tet, d’unes 10 ha, exca-
vat l’any 2002, també va experimentar un 
procés de colonització espontani per part 
de la vegetació helofítica, els macròfits i la 
fauna aquàtica, amb espècies ornítiques 
piscívores, com els cabussons emploma-
llats, els cabussets, i herbívores, com les 
fotges. De totes maneres, l’entrada d’aigua 
reutilitzada per a alimentar l’estany, pro-
cedent del sistema terciari de la depurado-
ra del Prat de Llobregat, amb una càrrega 

notable de nutrients malgrat el tractament 
en origen i el seu pas pel filtre verd dels ca-
laixos de depuració, combinada amb la 
proliferació de peixos brostejadors (car-
pes), va empobrir els prats de macròfits de 
l’estany ràpidament i consegüentment les 
comunitats ornítiques nidificants. A partir 
de l’any 2011, es tancà aquesta connexió, 
l’estany s’alimentà exclusivament de 
l’aqüífer i de la precipitació, i la situació 
començà a revertir. A títol d’exemple, la 
població de fotges arribà a les 85 parelles 
l’any 2014.

Pel que respecta als calaixos de depura-
ció (un hàbitat helofític de 17 ha) disse-
nyats per a actuar de filtre verd, l’evolució 
va ser paral·lela a la de l’estany de Cal Tet. 
A partir del març de 2014 només van pas-
sar a rebre aigua d’excedents agrícoles i la 
millora de qualitat i de la comunitat orníti-
ca ha estat notable. El mateix any 2014, 
trenta parelles de polla blava, cinquanta de 
fotja i tretze d’agró roig varen criar als ca-
laixos de depuració. En anys posteriors, la 
sequera s’ha revelat com un nou factor sig-
nificatiu, ja que ha provocat una disminu-
ció dels excedents de reg i ha afectat la dis-
ponibilitat d’hàbitat dels calaixos per a les 
aus aquàtiques.

La conclusió evident és que la gestió 
(activa, integrada i avaluable) dels hàbitats 
actuals del Delta és imprescindible per a 
garantir la conservació de la biodiversitat i, 
eventualment, assolir una millora, donada 
la seva minsa extensió i la complexitat de 
les pressions que reben.
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22.3.1. La gestió dels processos 
ecològics

Els principals processos ecològics dels eco-
sistemes són el cicle de l’aigua i dels nu-
trients, el flux de l’energia i la dinàmica de les 
comunitats.

La gestió del cicle de l’aigua al Delta té 
una gran complexitat derivada de la interac-
ció entre els diferents compartiments (xarxa 
de reg i de drenatge, zones humides, riu, 
aqüífers i mar) i la transformació territorial 
dels últims anys. En el cas de les zones humi-
des, el seu funcionament hidrològic ha patit 
els canvis en els usos del sòl provocats pel 
desenvolupament de les infraestructures i el 
creixement de les zones urbanes, que han 
provocat alteracions qualitatives i quantitati-
ves severes. En són exemples paradigmàtics 
els estanys de la Ricarda o del Remolar.

En el cas de la Ricarda, aquest estany 
sempre ha tingut un dèficit de qualitat de 
l’aigua a causa de l’aportació de nutrients per 
part dels canals de reg i drenatge que hi des-
guassaven. Amb l’ampliació de l’aeroport, 
s’hi ha sumat una alteració dràstica del règim 
hídric, a causa de l’ocupació de la seva conca 
agrícola de drenatge. Abans de les obres, l’es-
tany rebia un cabal d’uns 1.500 m3/dia, un 
40 % dels quals procedien de l’escorrentia 
superficial. Amb l’ampliació aeroportuària es 
va interrompre l’entrada d’aigua superficial, 
amb el consegüent impacte en el funciona-
ment hidrològic de l’estany. Això ha provo-
cat una menor renovació de l’aigua, un em-
pitjorament de l’estat tròfic i una menor 
connexió de l’estany amb el mar. Les mesu-
res correctores aplicades fins avui, com ara 
l’aportació suplementària d’aigües de la 
planta depuradora del Prat de Llobregat o, 
més recentment, d’aigües procedents del 
drenatge i de pous de l’aqüífer de l’aeroport, 
només han aconseguit mantenir amb prou 
feines els nivells de l’estany, sense revertir els 
problemes de qualitat crònics.

El cas del Remolar és el contrari, ja que la 
urbanització de l’entorn ha provocat un in-
crement dels cabals aportats a l’estany, fet que 

fa que actuï més com a canal de drenatge que 
com a aiguamoll protegit.

Els nutrients representen un problema 
molt important en les zones humides que es 
tradueix en un estat d’hipertròfia crònica en 
la majoria d’estanys i basses, tret d’alguns que 
no reben aportacions superficials, com les 
basses de la platja de Ca l’Arana o la Magaro-
la. La contaminació difusa causada per l’es-
correntia agrícola i el drenatge de les zones 
urbanitzades n’és la principal responsable. 
Per tant, les accions s’han d’encaminar a re-
duir aquesta entrada de nutrients mitjançant 
un menor ús d’adobs en l’agricultura, la crea-
ció de filtres verds, dipòsits anti-DSU, etc.

La dinàmica de les comunitats naturals 
depèn, entre altres factors, del grau de per-
torbació que pateixen. La protecció legal 
d’una part important dels espais naturals del 
Delta iniciada l’any 1987 i les actuacions de 
restauració i gestió d’hàbitats realitzades han 
ajudat a la millora en la composició i l’estruc-
tura de diverses comunitats naturals, com ara 
les psammòfiles o les pinedes litorals.

22.3.2. La gestió de la biodiversitat

El futur ens planteja un delta gestionat inten-
sivament per a afavorir la biodiversitat, amb 
el focus centrat òbviament més a afavorir la 
qualitat (espècies sensibles o amenaçades 
globalment) que la quantitat, donada la mi-
gradesa de les superfícies disponibles i els 
condicionants territorials existents. Com a 
contrapartida, aquest escenari de gestió in-
tensiva planteja uns espais molt intervinguts, 
de manteniment car. El balanç? Potser un 
delta massa semblant a un jardí? El problema 
és saber si existeix una altra alternativa.

Les politiques de conservació de la biodi-
versitat no s’han de reduir als espais naturals, 
també han d’incloure els espais agrícoles i 
periurbans, els quals alberguen moltes espè-
cies i són clau per al manteniment de la di-
versitat de flora i fauna. S’han de gestionar 
els espais lliures del conjunt del Delta com 
una unitat territorial indestriable, tenint en 
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compte les particularitats que el seu aprofita-
ment humà determina en cada cas.

22.3.3. Les espècies invasores

La UICN considera les invasions biològiques 
la segona causa més important d’extinció 
d’espècies al món, després de la destrucció 
d’hàbitats.

A Catalunya s’han catalogat un total de 
1.067 espècies exòtiques, un 10 % de les quals 
s’han classificat com a invasores pel seu im-
pacte negatiu en les espècies autòctones i els 
ecosistemes (Andreu i Pino, 2013). Com era 
d’esperar, la màxima concentració d’espècies 
exòtiques, i també d’invasores, es dóna al 
voltant de la ciutat de Barcelona i els espais 
naturals adjacents, com ara el delta del Llo-
bregat.

El caràcter invasiu pot provocar el des-
plaçament de les espècies autòctones i canvis 
en l’estructura i la composició dels ecosiste-
mes, a més d’impactes socioeconòmics.

Al Delta, les espècies invasores se sumen 
a les importants pressions que afecten els es-
pais naturals. En molts casos, eradicar-les és 
una batalla perduda a causa de la impossibi-
litat de controlar-les. S’han catalogat un total 
de seixanta-nou espècies invasores al Delta: 
cinquanta-una de plantes, set d’invertebrats i 
onze de vertebrats.

És especialment preocupant el cas de les 
espècies vegetals, propagades a partir de les zo-
nes urbanitzades i enjardinades i que, en 
molts casos, han dominat el paisatge deltaic, 
com ara els canyars que ocupen els marges 
del riu i els canals o els prats d’herba de la 
Pampa en conreus abandonats i erms.

Pel que fa a la fauna invasora, podem des-
tacar-ne quatre espècies: la carpa, la gambú-
sia, la tortuga de Florida i la cotorreta de pit 
gris, que tenen un impacte important en els 
espais que han colonitzat. És especialment 
preocupant el cas de les dues espècies de pei-
xos, que han colonitzat tots els medis aquà-
tics amb poblacions molt importants i han 
provocat (en el cas de la carpa) un increment 

del grau d’eutròfia i l’empobriment de la bio-
cenosi de les masses d’aigua.

22.3.4. L’ús públic

La predicció que es pot fer amb més segure-
tat és la que ateny a l’ús públic. Clarament 
anirà a més. La població deltaica, com s’ha 
dit anteriorment, ja ha redescobert el Delta 
com a espai útil per al lleure quotidià, essen-
cial per a millorar la seva qualitat de vida. Pa-
ral·lelament, l’educació ambiental té unes 
perspectives immillorables, enfortides per la 
disponibilitat de nous espais recuperats (es-
pais naturals de Cal Tet a la nova llera del 
riu, pineda de Can Camins, estany de la 
Murtra, etc.) disponibles per a més de la mei-
tat de la població escolar del país a menys de 
mitja hora en autocar. De fet, si analitzem 
aquest fenomen detalladament, ens adona-
rem que l’ús públic, en definitiva la identifi-
cació de les poblacions deltaica i metropoli-
tana amb els espais lliures del Delta, i la seva 
potencialitat, és el factor clau per a garan-
tir-ne la preservació futura, més que no pas 
la presència de determinades espècies o co-
munitats amenaçades.

Cal assegurar que el model d’ús públic 
dels espais naturals no comprometi la seva 
conservació; en aquest sentit, s’ha de definir 
la capacitat d’acollida i els usos compatibles 
a cada espai. L’aprovació, llargament espera-
da, del Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge serà una eina impres-
cindible per a l’ordenació de l’ús públic del 
Delta.

22.4. COROL·LARI

Sembla evident, a hores d’ara, que la consoli-
dació del mosaic d’usos en què s’ha convertit 
el Delta és l’única alternativa per a la conser-
vació de la seva biodiversitat. Això implica la 
necessitat de plantejar una gestió integral del 
territori que redueixi les pressions que reben 
els elements més fràgils del mosaic.
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La frontera entre espais naturals i agríco-
les, sempre difusa, s’ha d’esborrar definitiva-
ment i s’ha de reivindicar el paper de tots els 
espais lliures del Delta (naturals, agrícoles i 
periurbans) per a la conservació de la biodi-
versitat.

La pregunta és òbvia: pot funcionar ni 
que sigui raonablement aquest model basat 
en un mosaic escleròtic d’usos del sòl contra-
dictoris amb tantes tensions territorials? És 
sostenible un model sustentat en una gestió 
intensiva dels espais naturals, cara i exigent? 
La resposta no ho és tant. Probablement no-
més el temps ho podrà dir.

El problema és si hi haurà temps per a es-
brinar-ho. Quan encara s’estan desplegant 
els últims elements del model territorial ba-
sat en l’acord institucional del Pla Delta del 
1994, hi ha qui ja planteja superar l’escenari 
inacabat. Hi ha veus que proposen superar 
l’statu quo actual i establir un monocultiu 
d’infraestructures del transport al Delta, su-
perant totes les barreres físiques, socials i 
ambientals. Obliden que això implica no sols 
un conflicte directe amb els espais naturals 
protegits i agrícoles, sinó també amb les op-
cions d’equilibri territorial i de millora de la 
qualitat de vida de la població local. Un altre 
exemple molt revelador ha estat la implanta-
ció fallida d’Eurovegas. Aquest macroprojec-
te, impulsat i beneït pel Govern català, hau-
ria representat una transformació territorial 
devastadora, amb la urbanització d’unes 800 
ha de terreny agrícola. Tot i que la seva om-
bra s’ha esvaït, una seqüela directa d’escala 
molt menor i amb caràcter compensatori de 
les expectatives urbanitzadores frustrades 
s’ha acabat aprovant en forma de Pla Direc-
tor Urbanístic l’any 2015.

Des del territori es veu amb preocupació 
la imatge de terreny disponible que alguns 
sectors econòmics i polítics tenen dels espais 
agrícoles i naturals del Delta. S’ha d’impulsar 
urgentment la seva percepció com una in-
fraestructura territorial imprescindible, que 
forneix serveis ambientals, paisatgístics i so-
cials de primer ordre per a la població me-
tropolitana.
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23.1. INTRODUCCIÓ

El delta del Llobregat ha estat un territori 
força desconegut per a la major part dels ca-
talans fins a la segona meitat del segle xx. A 
això hi ha ajudat una certa aureola de territo-
ri remot i perillós, on es podien contreure 
febres terribles i on vivien malfactors de tota 
mena (vegeu un recull de relats sobre aquest 
delta històric a Codina, 1966). Tanmateix, 
aquest caràcter feréstec ha atret al Delta una 
munió de naturalistes desitjosos d’estudiar i 
catalogar els seus valors naturals tan rics com 
pròxims a la ciutat de Barcelona. En paraules 
de la desapareguda Creu Casas al seu discurs 
d’acceptació com a sòcia d’honor de la ICHN 
el 2002, el Delta era percebut per molts natu-
ralistes històrics com una «terra de promis-
sió», on es podien recol·lectar espècies molt 
interessants. Aquesta percepció encara per-
dura, potser un xic més apaivagada, entre els 
nombrosos afeccionats a la natura que fre-
qüenten el Delta avui dia.

Aquest treball recull l’activitat d’aquests 
naturalistes que ens han precedit en l’estudi 
dels organismes i els sistemes naturals del 
delta del Llobregat, tot rendint tribut a llur 
tasca ingent fruit d’una gran dedicació, que 
compensava la crònica escassetat de mitjans. 
Per comoditat del lector, els materials reco-
llits es presenten d’una manera separada per 
a una sèrie d’àmbits d’estudi clàssics de la 
història natural.

23.2. LA GEOLOGIA

Els estudis geològics sobre el delta del Llo-
bregat publicats fins a la dècada dels vuitanta 
del segle passat giren a l’entorn de tres eixos 
principals: l’estabilitat de la plana deltaica, la 
litoestratigrafia i la hidrogeologia, tots tres 
íntimament relacionats amb els recursos na-
turals necessaris per al desenvolupament de 
la ciutat de Barcelona. Des d’una perspectiva 
històrica, es poden diferenciar tres etapes en 
l’estudi científic de la geologia del Delta.

23.2.1. Els pioners

El primer estudiós de la geologia de Catalu-
nya a ocupar-se del delta del Llobregat va ser 
Jaume Almera i Comas (1845-1919), incan-
sable investigador, excursionista i viatger 
que va participar en nombrosos congressos 
internacionals de geologia (Bataller, 1945; 
Solé i Sabarís, 1945). Les recerques realitza-
des al Delta van interessar els científics es-
trangers i el 1898 Almera va dirigir, junta-
ment amb Artur Bofill i Poch (1844-1929) i 
Lluís Marià Vidal i Carreras (1842-1922), 
una reunió extraordinària de la Societat Geo-
lògica de França a Barcelona. D’Almera tam-
bé cal destacar la confecció del mapa geolò-
gic de la província de Barcelona (Almera, 
1888 i 1891), el qual òbviament inclou el 
Delta.

En aquesta primera etapa, la major part 
de publicacions se centren en la taxa de pro-
gressió de la línia de costa a la zona del far 

Figura 1. Un dels primers naturalistes del Delta: 
Marià Masferrer i Rierola (1856-1923) circa 1890. 
Arxiu Torrellebreta.

delta-llobregat.indb   692 12/12/2018   16:52:51



HISTÒRIA DE L’ACTIVITAT NATURALISTA 693

que assenyala la desembocadura del riu Llo-
bregat, i unes poques en la composició litolò-
gica del Delta associades a les explotacions 
dels aqüífers artesians més profunds de la 
plana deltaica. Són els pous i els sondatges 
realitzats per l’explotació de l’aigua els que 
van permetre obtenir les primeres dades del 
subsòl del Delta. Almera (1903), en la seva 
publicació «Excursión a Gavá, Brugués, Be-
gas y Vallirana», descriu l’estratigrafia del 
Delta mitjançant els sondatges realitzats al 
Prat de Llobregat des de 1892. En aquest tre-
ball comenta que l’aigua del dipòsit artesià 
de sorra amb closques marines, situat a uns 
50 m de profunditat, brolla fins a assolir una 
altura d’entre metre i mig i dos metres sobre 
el sòl. Posteriorment, Santa María i Marín 
(1910) presenten un conjunt de perfils del 
Delta als quals diferencien per primer cop els 
dos aqüífers, el superficial i el profund, que el 
caracteritzen.

En aquesta mateixa època, diversos au-
tors aporten dades sobre la progradació del 
Delta, que llavors encara tenia lloc. Tots ells 
ho fan basant-se en punts de referència tals 
com el far del litoral de l’Hospitalet de Llo-
bregat o l’antiga Casa de carrabiners (poste-
riorment coneguda com a caserna de la 
Guàrdia Civil) del Prat de Llobregat, actual-
ment enrunada. Els càlculs dels diferents au-
tors donen valors molt similars de prograda-
ció de la plana deltaica en aquesta zona, com 
els 1,9 m/any d’Almera (1894), els 2 m/any 

de Font i Sagué (1926) i els 1,98 m/any de 
Faura i Sans i Paladella (1935), o els inferiors 
als 3 m/any donats per García Faria (1893).

23.2.2. El Congrés Internacional 
del Quaternari del 1957

El segon impuls en el coneixement del Delta 
està relacionat amb la celebració del V Con-
grés Internacional del Quaternari (INQUA) 
l’any 1957, sota l’organització de Francisco 
Hernández-Pacheco i Lluís Solé i Sabarís 
(1908-1985). Es va celebrar a Madrid i a Bar-
celona i va marcar una fita en el coneixement 
del quaternari en general i de l’entorn de 
Barcelona en particular. Es publicaren els re-
sums de les comunicacions i les guies de les 
excursions, entre les quals figuren les terras-
ses del Llobregat i dipòsits associats (Solé et 
al., 1957).

23.2.3. La primera tesi doctoral

Cal destacar també la tesi doctoral de Maria 
Àngels Marquès, actualment professora jubi-
lada de geodinàmica externa de la Universi-
tat de Barcelona. Va ser presentada el 1974 a 
la Universitat de Barcelona amb el títol Las 
formaciones cuaternarias del delta del Llobre-
gat, i publicada el 1984. Aquesta tesi, la pri-
mera realitzada pel que fa a la geologia del 

 
Figura 2. Les dunes de Castelldefels, a principi del segle xx, mostraven aquest aspecte tan diferent de l’ac-
tual. Imatges fetes per J. Cuatrecasas i publicades al llibre Geografía de España y Portugal de Manuel de Terán, 
volum 2.
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Delta, se centrà en l’estudi d’un gran nombre 
de sondatges previs, fets els anys seixanta i 
setanta per la Comissaria d’Aigües del Pi-
rineu Oriental i el Servei Geològic d’Obres 
Públiques. Els sondatges tenien finalitats pu-
rament hidrològiques, però posteriorment 
van ser cedits a la Universitat de Barcelona 
per estudiar-ne la gènesi i l’evolució del Del-
ta amb anàlisis sedimentològiques, paleonto-
lògiques, etc. A partir d’una mostra de torba 
situada a 53 m de fondària (sondatge a la 
zona costanera, prop de la Murtra), Marquès 
(1984) fa una primera datació de l’edat del 
Delta al voltant dels 10.900 ± 140 anys (BP).

23.3. ELS VEGETALS NO VASCULARS 
I ELS FONGS

Les anomenades criptògames abasten orga-
nismes sovint tan petits que, per observar-los 
i estudiar-los, requereixen tècniques de mi-
croscòpia i, possiblement per aquesta raó, a 
Catalunya i al delta del Llobregat, les dades 
sobre aquests grups només són disponibles 
des de començament del segle xx.

23.3.1. Les algues

Els estudis ficològics al nostre país es varen 
iniciar als anys quaranta, sota l’impuls de Ra-
mon Margalef i López (1919-2004), pare de 
l’ecologia a Catalunya i a Espanya, que, tan-
mateix, va fer contribucions molt importants 
al coneixement de diversos grups d’algues 
d’aigua dolça i marines. En els seus treballs, 
entre els quals destaquem «Materiales para 
una flora de las algas del NE de España» (ve-
geu citacions específiques del Delta al capítol 
5 d’aquesta publicació), l’autor ressenya un 
bon nombre d’organismes localitzats a la de-
sembocadura del Llobregat, l’estany del Re-
molar, l’estany de la Murtra i el de l’Illa, en-
tre d’altres localitats del delta del Llobregat. 
De l’estany de la Ricarda, Margalef descriu 
Anisonema pinguis, una euglenòfita trobada 
el febrer de l’any 1940. El pare Andreu, al seu 

recull del 1958, esmenta precisament 127 tà-
xons d’algues extrets de l’obra que Margalef 
havia publicat prèviament (Margalef, 1944).

Després d’aquesta primera etapa, l’estudi 
de les algues al Delta s’estanca. Sobretot tro-
bem citacions puntuals que fan referència a 
grups concrets, l’interès dels quals tenen poc 
a veure amb el Delta (vegeu el capítol 5 
d’aquesta mateixa publicació). Tanmateix, 
cal esmentar el treball de Catalan (1984) que, 
com els mencionats anteriorment, aplega in-
formació sobre algues microscòpiques d’ai-
gües dolces o salabroses. No tenim constàn-
cia de referències de macroalgues marines de 
la zona deltaica; això no obstant, sí que hi ha 
estudis d’algues bentòniques del massís de 
Garraf, però ja fora de la zona deltaica.

L’estudi de les algues continentals del 
Delta arriba a la seva plenitud amb el desen-
volupament de l’anomenat «Pla Delta», que 
va comportar afectacions importants als seus 
sistemes naturals. El primer treball de refe-
rència és d’Andreu Salvat (Salvat, 1996), cen-
trat en les algues de les masses d’aigua dolça i 
salabroses d’origen artificial. Aquest estudi 
es va completar l’any 2000 amb un treball ex-
tensiu del conjunt de la biodiversitat aquàti-
ca al Delta, amb la idea de poder traçar una 
línia de referència que permetés valorar els 
possibles canvis com a conseqüència de 
l’execució del Pla Delta (Alonso et al., 2001). 
Els darrers anys han destacat autors com Jo-
sep Maria Seguí i Núria Flor Arnau, que han 
fet aportacions molt importants al seguiment 
de les algues i que han centrat els seus tre-
balls en un dels grups de més interès de con-
servació, els caròfits (vegeu la bibliografia al 
capítol 5 d’aquesta publicació).

23.3.2. Els briòfits

Els ambients del Delta han permès també 
una certa activitat dels especialistes en mol-
ses i hepàtiques, tot i que no tanta com la 
presència d’ambients aigualosos hauria fet 
pensar. Entre els primers exploradors s’hi 
compten Antonio Casares Gil (1871-1929), 
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metge de l’exèrcit i aficionat a la briologia,  
i el jesuïta Joaquim Maria Barnola i Escrivà 
de Romaní (1870-1925), que citen espècies de 
briòfits recollits al pla del Llobregat a princi-
pi del segle xx (Casares, 1902; Barnola, 
1903). Se sap també que Enric Gros, entre els 
anys 1911 i 1917, va recollir mostres de briò-
fits que es varen conservar a l’herbari Font i 
Quer. Cal, però, destacar el paper de Creu 
Casas i Sicart (1913-2007) en la identificació 
i publicació d’aquestes mostres (Casas, 
1993). No cal glosar aquí Creu Casas, figura 
cabdal de la briologia catalana, però sí que 
cal destacar que sempre mantingué un vincle 
naturalista amb el delta del Llobregat, a tra-
vés del seu mestre Font i Quer. A mitjan se-
gle passat, un grup de briòlegs integrat per 
Creu Casas, Prudenci Seró i Navàs (1883-
1963), Montserrat Ubach i Trullàs i Josep  
Vives i Codina (1931-1993), publiquen la 
«Flora briológica de las comarcas barcelo-
nesas» (Casas et al., 1956), on trobem diver-
ses referències de Castelldefels i de Gavà. 
Això no obstant, com ja hem comentat abans, 
bona part de les citacions corresponen a les 
zones muntanyoses del massís de Garraf i de 
la zona d’Eramprunyà, que queden fora de la 
zona deltaica.

Finalment, cal recordar que en l’assaig 
històric del Prat de Llobregat del pare An-
dreu abans esmentat, l’autor cita divuit espè-
cies de briòfits del Prat de Llobregat, sis de 
les quals provenen de la finca de la Ricarda.

23.3.3. Els fongs

Les primeres referències de fongs del delta 
del Llobregat es deuen a les sortides botàni-
ques del metge Romualdo González Fragoso 
(1862-1928), un dels pioners de la recerca 
micològica espanyola que es va dedicar prin-
cipalment a l’estudi dels micromicets parà-
sits de plantes (González Fragoso, 1917; ve-
geu citacions especifiques del Delta al capítol 
6 d’aquesta publicació). També cal destacar 
l’activitat d’Arturo Caballero Segarés (1877-
1950) i Benito Fernández Riofrío (1896-1942), 

ambdós professors de la Facultat de Ciències 
de la Universitat de Barcelona. Aquests bo-
tànics, a més de proporcionar a González 
Fragoso mostres recollides en les seves her-
boritzacions, també van fer les seves pròpies 
aportacions i van contribuir notablement al 
coneixement de la flora micològica del Delta 
(vegeu-ne referències al capítol 6 d’aquesta 
publicació). Caballero (1918) descriu una es-
pècie de rovell, Uredo fragosoano, trobada a 
Castelldefels, que dedica a González Fragoso. 
També als anys vint, Benito Fernández du-
gué a terme experiments sobre la germinació 
d’espores del carbó del blat de moro amb 
material procedent del Prat de Llobregat i 
Castelldefels (Fernández Riofrío, 1924). 
Moltes d’aquestes mostres van ser recol·lec-
tades per Federico Gil Montaner (1895-
1977), professor auxiliar de la Facultat de 
Ciències de la Universitat de Barcelona, i En-
ric Gros i Miquel (1864-1949), col·laborador 
de l’Institut Botànic de Barcelona. Les apor-
tacions posteriors han estat certament escas-
ses. Cal destacar, això no obstant, la feina de 
Taurino Mariano Losa España (1893-1966), 
amb un parell de treballs sobre els micromi-
cets de Catalunya que contenen diverses ci-
tacions del Delta.

Per trobar informació sobre els macromi-
cets del delta del Llobregat cal anar fins als 
anys trenta del segle xx, dècada en què tro-
bem els treballs del doctor Josep Cuatrecasas 
i Arumí (1903-1996). Les seves publicacions 
recullen les troballes realitzades amb alum-
nes de botànica de la Facultat de Farmàcia de 
Barcelona, entre les quals destaquen diversos 
fongs propis de les dunes de Castelldefels 
que es trobaven a l’inici del seu procés d’ur-
banització (Cuatrecasas, 1929). Una impor-
tància especial té, però, el compendi de Joa-
quim Codina i Viñas (1868-1934) i Pius Font 
i Quer (1888-1964), publicat a la revista Ca-
vanillesia amb el títol «Introducció a l’estudi 
dels macromicets de Catalunya» (Codina i 
Font i Quer, 1931). Es tracta d’una obra de 
síntesi que marca l’inici de l’anomenat «Pla 
quinquennal micològic a Catalunya» que es 
va estendre entre els anys 1931 i 1935. Parti-
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ciparen en aquest projecte eminents micò-
legs europeus com René Maire, que va venir 
l’octubre del 1931; Roger J. Heim, el 1934, i 
Rolf Singer, el 1935. Aquest darrer va des-
criure dues espècies noves de bolets a les 
dunes litorals del Prat de Llobregat: Russula 
arenaria i Marasmius ventalloi (Singer, 
1947). Font i Quer (1937b) diu, referint-se a 
Singer a propòsit de la seva deportació per 
causes polítiques: «El 12 d’octubre, en venir 
d’una excursió al Prat de Llobregat, fou posat 
pres i retingut a la presó fins a començament 
del 1935, que fou expulsat del país».

La Guerra Civil estronca la recerca mico-
lògica i no és fins al voltant dels anys seixan-
ta que reapareixen treballs que fan referència 
al territori que ens ocupa. Això no obstant, 
cal tornar a recordar els treballs de Taurino 
Mariano Losa i especialment els del seu fill, 
José María Losa-Quintana. Aquest darrer es 
va centrar en l’estudi del gènere Inocybe, del 
qual va reconèixer fins a tretze espècies al 
Delta (Losa-Quintana, 1960), i realitzà un 
estudi ecològic i sociològic de les comunitats 
vegetals de les dunes del Llobregat en relació 
amb la presència de macromicets (Ri-
vas-Martínez i Losa-Quintana, 1969). Mol-
tes d’aquestes aportacions, i d’altres fetes per 
visitants esporàdics del Delta, van ser reco-
llides per Manuel de Lete i Triay (1889-
1963), conegut com a pare Andreu de Pal-
ma, i publicades el 1958 en un assaig sobre el 
Prat de Llobregat. Recull més de vuitanta es-
pècies de fongs i líquens, sense esmentar-ne 
la procedència, però la manera com s’hi refe-
reix fa pensar que recull bàsicament comu-
nicacions verbals.

Va ser a la darreria del segle passat que els 
estudis de fongs van sovintejar — tenim 
constància d’una seixantena de treballs 
micològics— i van abastar camps molt diver-
sos. Aquesta represa coincideix en el temps 
amb la fundació de la Societat Catalana de 
Micologia el 1973. Amb una certa regulari-
tat, diferents membres d’aquesta societat han 
anat explorant els diversos ambients del Del-
ta. També coincideix aquesta represa amb un 
increment de l’activitat de recerca micològi-

ca a les universitats, alguns investigadors de 
les quals destaquen per l’especialització dels 
seus treballs. En general, però, es tracta de 
campanyes més aviat puntuals, cosa que no 
permet parlar d’una activitat micològica 
continuada al Delta.

Pel que fa a l’àmbit estricte del Delta, els 
estudis generals sobre fongs són pràctica-
ment inexistents fins a finals del segle xx. A 
partir d’aquest moment destaca, tanmateix, 
la figura d’Andrés Valverde Martínez, pro-
fessor d’institut del Delta i micòleg aficionat, 
i la del seu fill Andrés Valverde Valera. Cal 
remarcar el recent treball de recerca d’aquest 
darrer (Valverde, 2009), que probablement 
és el treball micològic més complet i actual 
de la flora micològica del Delta.

En el cas dels fongs, d’una manera sem-
blant al que passa amb altres grups com ara 
molses i hepàtiques, ens trobem que sovint 
les citacions són poc precises (com, per 
exemple, Castelldefels o Gavà) i això planteja 
sovint el dubte de si corresponen a la zona 
deltaica. És prou conegut que aquests muni-
cipis tenen una part muntanyosa interessant 
i força més prospectada que no es considera 
en aquest volum, i que podria ser la zona 
d’origen de moltes citacions genèriques.

Pel que fa als fongs liquenitzats o líquens, 
les referències a la zona considerada són po-
ques; això no obstant ens consta la citació de 
Pertusaria pertusa per Llenas (1909), del Prat 
de Llobregat. També el pare Andreu de Pal-
ma (1958) esmenta cinc espècies de líquens al 
Delta. Més recent és el treball de Gómez-Bo-
lea (1985) que recull la citació de Llenas.

23.4. LES PLANTES VASCULARS

El coneixement de les plantes no és pas ex-
clusiu dels especialistes, sinó que fa part del 
patrimoni cultural dels pobles que hi han 
conviscut i n’han fet ús des de temps imme-
morials. L’estudi científic té precisament 
l’origen en els aprofitaments esmentats, so-
bretot en el medicinal. Per aquest motiu, la 
prospecció de la flora té una llarga tradició 
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arreu i el Delta no és, en aquest sentit, cap 
excepció. Seguidament es fa un repàs de les 
diverses etapes per les quals ha passat la 
prospecció de les plantes vasculars al Delta.

23.4.1. Els inicis: els Salvador  
i l’herbari Salvador

No és d’estranyar, per tant, que fos un far-
macèutic, Joan Salvador i Boscà (1598-1681), 
qui donà la primera notícia d’una exploració 
botànica al delta del Llobregat. Una anotació 

manuscrita en un volum de la seva biblioteca 
explica, com l’any 1626, cinc apotecaris van 
recórrer els voltants del Prat de Llobregat. El 
grup era encapçalat per l’holandès instal·lat a 
Lisboa Guillem Boel, bon coneixedor de la 
flora, cosa que deixà admirats els col·legues 
barcelonins que l’acompanyaven: Bernat Fle-
quer, Joan Albanell, Cristòfol Parra i Salva-
dor mateix (Bolòs, 1959).

Joan Salvador i Boscà, nascut a Calella, 
exercí com a farmacèutic a Barcelona des del 
1616. Fou el fundador de la nissaga dels Sal-
vador, família d’apotecaris barcelonins que 

Les plantes del Delta de l’herbari 
Salvador

L’herbari Salvador forma part de l’anome-
nat Gabinet Salvador, conservat actual-
ment a l’Institut Botànic de Barcelona. 
Consta d’uns 4.000 plecs recollits, des de 
l’inici del segle xvii fins a mitjan xviii, pels 
membres d’aquesta família d’apotecaris 
barcelonins, per la qual cosa és el més antic 
de Catalunya. Les etiquetes originals duen 
els noms de les plantes segons el sistema 
polinomial prelinneà (i també els noms 
linneans afegits per Pierre André Pourret a 
final del segle xviii), a més d’indicacions 
sobre localitats i ambients en què van ser 
col·lectades o bé observades, un fet no gens 
freqüent a les col·leccions de l’època.

Gràcies a això sabem que els Salvador, 
o si més no els recol·lectors que treballaven 
per a ells, van visitar el Delta i van herbo-
ritzar-hi. En dóna testimoni una trentena 
llarga de mostres procedents de localitats 
com el Prat de Llobregat, Castelldefels (de-
signat en alguns casos pel nom llatí Cas-
trum Fidelium, i en d’altres pel català Cas-
tell de Fels) o dels marges del Llobregat 
(figura 3). En alguns plecs, les etiquetes 
contenen, a més, referències a altres locali-
tats de fora de l’àrea, cosa que crea dubtes 
sobre si les mostres de plantes procedeixen 
realment del Delta.

La relació de plantes del Delta i les ano-
tacions de les etiquetes fan evident que els 
Salvador van prospectar-hi una important 
varietat d’ambients. Hi trobem psammò-
fits (Crucianella maritima del Remolar i 
Sporobolus pungens i Teucrium polium ssp. 
dunense del litoral de Castelldefels i d’al-
tres indrets), halòfits (Atriplex portulacoi-
des i Frankenia pulverulenta), plantes 
d’herbeis i matollars (Narcissus serotinus, 
Bellardia trixago, Halimium halimifolium i 
Asparagus horridus), plantes ruderals 
(Chenopodium botrys i Chenopodium urbi-
cum), higròfits (Asparagus officinalis, Ac-
hillea ageratum i Exaculum pusillum), hi-
dròfits (Sparganium erectum), etc.

Les tres darreres plantes de la llista pre-
cedent, a més, donen fe dels canvis pro-
duïts en la flora local des del temps dels 
Salvador (i, alhora, de la utilitat de les col-
leccions històriques per a documentar 
aquests processos). D’Achillea ageratum i 
d’Exaculum pusillum en diu Bolòs (1950) 
que no les ha vistes al camp, fet refermat 
per estudis recents i que fa pensar en una 
extinció local. Sparganium erectum, al seu 
torn, és un bon exemple d’enrariment: ac-
tualment és molt escàs i localitzat al Delta, 
però, en canvi, per als Salvador era «in lo-
cis humidis […] frequens».
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es perllongà fins a mitjan segle xix. Alguns 
dels seus membres, com Joan Salvador i Rie-
ra (1683-1725), nét de Joan Salvador i Boscà, 
foren, a més, figures rellevants del món 
científic del seu temps. Els Salvador també 
varen formar un important gabinet d’histò-
ria natural conservat actualment a l’Institut 
Botànic de Barcelona i que inclou l’herbari 
més antic conegut a Catalunya. La trentena 
llarga de mostres amb referències al delta del 
Llobregat que s’hi conserven representen les 
primeres herboritzacions conegudes de la 
zona. Aquesta col·lecció constituí durant 
molts anys una referència per als botànics 
catalans, espanyols i, fins i tot, europeus. 
Malauradament, les dades no es van publi-
car fins a segles més tard, tot i que se sap que 
Joan Salvador i Riera preparava un Botano-
masticon Catalonicum que hauria estat la 
primera flora de Catalunya. El manuscrit 
d’aquest treball, però, es considera perdut 
(Bolòs, 1959).

23.4.2. Antoni Cebrià Costa:  
la primera flora de Catalunya

L’herbari Salvador fou una de les fonts prin-
cipals utilitzades per Antoni Cebrià Costa i 
Cuixart (1817-1886) per a confegir la seva 
Introducción a la flora de Cataluña (Costa, 
1864), el primer catàleg florístic publicat 
amb voluntat d’abastar tot el territori del 
Principat, en què trobem també el primer re-
cull consistent de dades del Delta.

Costa, valencià d’origen, fou professor de 
botànica a la Universitat de Barcelona. Tin-
gué la capacitat d’envoltar-se d’un important 
grup de deixebles i col·laboradors (Frederic 
Trèmols, Estanislau Vayreda i Joan Isern, 
entre d’altres) i de participar d’una manera 
molt activa en associacions d’intercanvi de 
plantes com la Societat Botànica Barcelo-
nesa. Tot plegat dinamitzà notablement la 
botànica catalana del darrer terç del segle xix 
i donà solidesa a les dues edicions de l’obra 
esmentada (Costa, 1864 i 1877).

La flora de Costa conté referències ex-
plícites a localitats deltaiques de més d’un 
centenar de plantes. A més de dades extretes 
de l’herbari Salvador, n’aporta moltes més de 
pròpies i dels seus col·laboradors; inclou fins 
i tot la proposta d’una nova varietat a partir 
d’una mostra del Delta. Hi ha força plecs 
d’aquesta procedència tant a l’herbari del 
mateix Costa com als dels seus contempora-
nis (Societat Botànica Barcelonesa, Trèmols, 
Vayreda, etc.), tots conservats a l’Institut Bo-
tànic de Barcelona.

Els anys posteriors a la publicació de la 
flora de Costa, però, vingueren marcats per 
una davallada de les exploracions botàni-
ques, a causa tant de la crisi social de finals 
del xix com de l’allunyament i la desaparició 
progressiva dels seus deixebles dels cercles de 
la botànica «oficial» (Camarasa, 1989).

23.4.3. La primeria del segle xx

Fou precisament un dels darrers deixebles de 
Costa, Joan Cadevall i Diars (1846-1921), qui 

Figura 3. Un dels primers plecs d’herbari recol-
lectats al delta del Llobregat: Limonium maritimum 
maius C. B. Foto: Ignasi Soriano; herbari Salvador.
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marcà una fita en la represa de les explora-
cions del Delta, de la qual cosa en donen tes-
timoni nombrosos plecs d’herbari. Cadevall, 
doctor en ciències naturals, va dedicar bona 
part de la seva vida a la docència i a la gestió, 
tot i que sense deixar de banda l’afició a la 
botànica (Camarasa, 1989). Circumstàncies 
personals i professionals l’impulsaren cap el 
1905 a emprendre una revisió i ampliació de 
la flora catalana del seu mestre. Per això du-
gué a terme exploracions de diverses àrees de 
Catalunya, entre les quals el delta del Llobre-
gat, on herboritzà repetidament entre el 1906 
i el 1913.

Tota aquesta tasca es concretà en la Flora 
de Catalunya (Cadevall et al., 1913-1937), 
que es començà a publicar el 1913 i que com-
pletaren anys més tard, amb Cadevall ja tras-
passat, Àngel Sallent i Gotés (1857-1934) i 
Pius Font i Quer. Pel que fa al Delta, la flora 
de Cadevall recull les dades de Costa i les am-
plia amb d’altres de pròpies i d’altres botànics 
contemporanis; les referències de plantes de 
la zona les estimem en dos centenars llargs, si 
fa no fa el doble que a la flora de Costa.

De tota manera, el visitant i recol·lector 
més assidu d’aquests anys fou, sens dubte, el 
germà Sennen (Etienne Marcellin Gra-
nier-Blanc, 1861-1937), de la congregació de 
La Salle. D’origen francès, Sennen es va ins-
tal·lar a Catalunya l’any 1904 arran de les di-
ficultats posades al seu orde per les lleis fran-
ceses (Font i Quer, 1937). Des de llavors fins 
a la seva mort va dur a terme una tasca in-
gent d’herborització per bona part de la pe-
nínsula Ibèrica i el nord del Marroc, concre-
tada en els gairebé 10.000 exemplars repartits 
de la seva exsiccata Plantes d’Espagne.

La sèrie esmentada inclou diversos exem-
plars del Delta, fruit de campanyes dutes a 
terme entre els anys 1910 i 1925. Com a mí-
nim una de les visites, la del primer de maig 
de 1913, la va fer en companyia de Joan Ca-
devall i Àngel Sallent, farmacèutic, amic i col-
laborador seu. Com era habitual en Sennen, 
sobre les recol·leccions de la zona va descriu-
re diverses espècies o varietats noves que no 
han tingut acceptació en flores posteriors.

A més de les llistes de les recol·leccions, la 
bibliografia de Sennen inclou un parell 
d’opuscles específics sobre la flora del Delta 
(Granier-Blanc, 1923 i 1928). El primer és la 
crònica d’una sortida de camp amb estu-
diants de La Salle - Bonanova i fa evident 
com la seva congregació — dedicada sobretot 
a l’ensenyament— utilitzava regularment el 
Delta com a aula oberta; el segon, de perfil 
acadèmic, recull una síntesi dels ambients i 
de les plantes més rellevants de la zona.

23.4.4. El primer recull exhaustiu: 
la flora d’Antoni de Bolòs

Cal avançar fins al 1950, en plena postguerra, 
per a trobar la fita següent, en aquest cas, 
dins d’una síntesi florística restringida a Bar-
celona i les contrades properes (Bolòs, 1950). 
En fou autor Antoni de Bolòs i Vayreda 
(1889-1975), en col·laboració amb el seu fill, 
Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007). An-
toni de Bolòs, farmacèutic olotí de família de 
botànics, va estar molt vinculat a l’Institut 
Botànic de Barcelona. De fet, n’assumí la di-
recció en el difícil període de la postguerra, 
substituint el represaliat Pius Font i Quer, 
amb qui va col·laborar durant tota la seva tra-
jectòria en el món botànic. A banda de tre-
balls de caire històric, un dels més rellevants 
sobre la família Salvador (Bolòs, 1959), tam-
bé és autor d’altres de florístics, entre els 
quals destaca el dedicat a la flora i la vegeta-
ció de les comarques barcelonines. Segons la 
delimitació comarcal actual, aquest treball 
cobreix tot el Barcelonès i el Vallès Occiden-
tal, gran part del Baix Llobregat i parts del 
Garraf, el Vallès Oriental i el Maresme. 
L’obra planteja una divisió del territori en set 
zones o sectors de caire fisiogràfic, un dels 
quals és el delta del Llobregat (en realitat,  
la plana del Llobregat, de Sant Andreu de la 
Barca en avall) i un altre el litoral. Aquest 
darrer, és clar, no sols abasta la façana maríti-
ma del Delta, per bé que és aquesta part (Bo-
lòs, 1950) la que acull una flora més rica. El 
conjunt de les flòrules d’aquests dos sectors 
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(més de 600 espècies, no totes presents, però, 
al delta del Llobregat) es podria considerar, 
amb matisos, la primera aproximació a un 
catàleg florístic detallat del territori deltaic.

Antoni i Oriol de Bolòs no solament van 
fer un recull crític de les dades dels autors 
precedents, sinó que n’aportaren moltes de 
pròpies, els testimonis de les quals es conser-
ven a l’herbari de l’Institut Botànic de Barce-

lona. Fins i tot, el temps transcorregut des de 
les herboritzacions dels Salvador permet a 
aquests autors donar notícia d’algunes extin-
cions i canvis en la flora local. Cal recordar, 
finalment, que Oriol de Bolòs fou catedràtic 
de Botànica i Fitogeografia de la Universi- 
tat de Barcelona i director de l’Institut Botà-
nic de Barcelona, i va ser la figura més im-
portant de la botànica catalana del segle xx.

Tàxons del Delta nous per a la ciència?

Les prospeccions botàniques al Delta no 
han donat fins ara novetats rellevants com 
podrien ser noves espècies, subespècies o 
varietats. O si més no, les propostes en 
aquest respecte d’alguns dels autors es-
mentats han tingut poc ressò dins la comu-
nitat científica.

La flora de Costa (1864) conté la des-
cripció d’una Eufragia viscosa (= Parentu-
cellia viscosa (L.) Caruel) var.? suavis Nob. 
L’interrogant fa pensar que l’autor devia 
dubtar de l’entitat del tàxon, el material ti-
pus del qual, d’altra banda, sembla que s’ha 
perdut.

Un cas diferent és el del germà Sennen 
(figura 4), de qui és ben coneguda la incli-
nació a proposar nous tàxons a partir de 

mostres de plantes ja descrites amb petites 
variacions morfològiques respecte dels 
materials tipus (vegeu una sucosa diatriba 
sobre aquesta manera de fer a Bolòs, 1950). 
Sortosament, la seva «contribució» en el 
cas del Delta és força més modesta que en 
altres àrees on va treballar, potser per 
l’època relativament primerenca de les 
campanyes a la zona. Tot i així, a partir de 
materials del Delta proposà una dotzena 
llarga de nous tàxons: dues espècies i un 
híbrid de Xanthium, dues varietats d’Hali-
mium halimifolium i una espècie, varietat 
o forma d’Aster, Erigeron, Scrophularia, 
Lolium, Asparagus, Pancratium i Juncus. 
Cap d’aquests tàxons és acceptat per flores 
recents (Bolòs i Vigo, 1984-2001; Castro-
viejo, 1986 i posteriors) i només en algun 
cas els esmenten a la sinonímia.

Figura 4. Sortida del 
germà Sennen a les dunes 
del delta del Llobregat amb 
els seus deixebles (Gra-
nier-Blanc, 1923).
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23.4.5. La darreria del segle xx: 
addicions i estudis temàtics

Els anys transcorreguts d’ençà de la publica-
ció del catàleg de Bolòs i, en especial, els dar-
rers decennis, han significat, com és ben sa-
but, un període de transformacions intenses 
del paisatge i la flora del Delta, i alhora de 
consolidació de l’escola botànica catalana. El 
Delta ha estat prospectat regularment per 
botànics (aficionats i professionals), sovint 
en el context de treballs florístics d’àmbit 
geogràfic o temàtic més ampli, o bé d’estudis 
de vegetació, paisatge vegetal, ecologia de co-
munitats o d’altres disciplines relacionades 
amb la flora vascular.

Pel que fa a dades publicades, en trobem 
tant dins de treballs o de notes florístiques 
breus específiques sobre la zona com en es-
tudis d’àmbit geogràfic o temàtic més ampli, 
sempre amb la flora de Bolòs i Vigo (1984-
2001) com a referència. Una bona part de la 
literatura botànica sobre el Delta d’aquest 
període s’emmarca en tres línies principals: 
la flora al·lòctona, els estudis orquidològics i la 
flora d’interès especial. Pel que fa als treballs 
sobre flora al·lòctona, cal esmentar sobretot 
la tesi doctoral de Casasayas (1989) referida 
al conjunt de Catalunya, però amb un im-
portant volum de dades del Delta. Pel que fa 
a la flora autòctona destaquen els estudis or-
quidològics i els treballs sobre plantes aquà-
tiques (vegeu el capítol 7).

Voldríem cloure la nostra aportació sobre 
la flora fent notar que, atesos els anys trans-
correguts d’ençà de la publicació del catàleg 
de Bolòs i els importants canvis esdevinguts 
en el paisatge, ja és ben bé hora de posar al 
dia el catàleg florístic del Delta. Així doncs, el 
testimoni dels Salvador, d’Antoni Cebrià 
Costa, de Joan Cadevall, d’Antoni i Oriol de 
Bolòs i de tants d’altres botànics que han con-
tribuït a conèixer i fer valorar la flora d’aques-
ta part de país, és ara en molt bones mans: les 
dels companys autors del llibre sobre la flora 
del delta del Llobregat (Valentí González, Ra-
fael del Hoyo, Josep M. Seguí i Andrés Val-
verde) que veurà la llum pròximament.

23.5. LA VEGETACIÓ I EL PAISATGE 
VEGETAL

23.5.1. Les comunitats vegetals

L’estudi científic de la vegetació del delta del 
Llobregat començà, com a la resta de Catalu-
nya, arran de la visita que hi va fer un nom-
brós grup de botànics europeus encapçalats 
per Josias Braun-Blanquet l’any 1934, cone-
guda com l’excursió de la SIGMA a Catalu-
nya. A la revista Cavanillesia (Braun-Blan-
quet et al., 1935-1936) s’especifica que van 
arribar a Barcelona en un autocar el dia 31 de 
març, i que aquell mateix dia van visitar Cas-
telldefels i les costes de Garraf. Els resultats 
de l’exploració foren publicats l’any següent 
al volum vii de la mateixa revista, però no-
més donen algunes pinzellades de la vegeta-
ció de les platges del Delta:

L’associació pionera de les sorres i els co-
dolars del litoral català és l’Agropyretum me-
diterraneum, força estès i poc variable a les 
platges entre Blanes i Barcelona i més cap al S. 
[…] El Crucianelletum de les dunes poc o molt 
fixades és present al litoral de Castelldefels i 
també a la desembocadura de l’Ebre. Darrera 
la platja de Castelldefels apareixen dunes bai-
xes de 4-6 m d’alçada i recobertes de vegeta-
ció. La comunitat dominant és un Cruciane-
lletum proper al del litoral del Llenguadoc.

Els treballs de recerca fitocenològica no 
es van reprendre fins a l’acabament de la pri-
mera meitat del segle xx, aprofitant una esta-
da de Braun-Blanquet a Barcelona entre el 2 i 
el 17 d’octubre de 1947. A banda d’algunes 
conferències a la universitat i diverses reu-
nions de treball a l’Institut Botànic i a l’Insti-
tut Francès, Braun-Blanquet va liderar la 
prospecció geobotànica de diverses zones de 
Catalunya, des del Garraf i l’alta vall del Gaià 
fins al Montseny i la comarca de la Selva. 
Acompanyat de nombrosos botànics, princi-
palment barcelonins (entre els quals Antoni i 
Oriol de Bolòs, Creu Casas, Pius Font i Quer, 
Guy Lapraz, Ramon Margalef, Francesc Mas-
clans, Pere Montserrat, Eugeni Sierra i Josep 
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Vives), la feina del director de la SIGMA no 
era tan sols l’anàlisi i tipificació de les comu-
nitats i la interpretació del paisatge vegetal 
del territori, sinó, sobretot, l’ensenyament 
pràctic de la metodologia sigmatista d’estudi 
de la vegetació. El dia 6 van estudiar la vege-
tació halòfila, psammòfila i arvense del delta 
del Llobregat.

El primer gran avenç en el coneixement 
de la vegetació del Delta es produeix amb la 
publicació del llibre Vegetación de las comar-
cas barcelonesas (Bolòs, 1950), en què Oriol 
de Bolòs descriu les comunitats vegetals d’un 
territori que va des de Sitges fins al Masnou, i 
des del litoral fins a Montserrat i Sant Llo-
renç del Munt i que inclou, doncs, el delta 
del Llobregat. Oriol de Bolòs, figura cabdal 
de la botànica catalana, ho va ser també de 
l’estudi de les comunitats vegetals del Delta. 
La seva aportació al treball d’Antoni de Bolòs 
representa el primer estudi fitocenològic 
metòdic i exhaustiu d’una àrea de Catalunya, 
i el mateix Oriol de Bolòs el va anar comple-
tant amb aportacions parcials (sobre els ar-
rossars, per exemple, el 1955, en col·laboració 
amb Francesc Masclans), per culminar el 
1962 amb la publicació d’El paisaje vegetal 
barcelonés (Bolòs, 1962), que inclou el pri-
mer mapa de la vegetació del territori (a es-
cala aproximada 1:100.000), realitzat en col-
laboració amb Josep Vigo.

Cal esmentar, encara, l’aportació de Guy 
Lapraz, que havia llegit la seva tesi doctoral 

sobre la vegetació de Catalunya durant els 
anys cinquanta i que va publicar la part cor-
responent a la vegetació litoral (Lapraz, 
1976). També el 1976 fou publicat un estudi 
tècnic edafobotànic del Delta que Jaume 
Bech i Àngel Manuel Hernández (Bech i 
Hernández, 1976) van elaborar per encàrrec 
de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu 
Oriental; és dividit en tres parts referides, 
respectivament, als sòls al·luvials i la vegeta-
ció de ribera, a les maresmes i a les dunes li-
torals.

23.5.2. Els mapes de vegetació

D’ençà del mapa de la vegetació dels voltants 
de Barcelona suara esmentat, essencialment 
interpretatiu, no hi ha cap aportació a la car-
tografia vegetal del delta del Llobregat fins al 
1979, quan es publica un treball (enllestit el 
1974) sobre el patrimoni natural de la llavors 
denominada comarca de Barcelona, encarre-
gat per la Comissió d’Urbanisme i Serveis 
Comuns de Barcelona i altres Municipis. 
L’estudi inclou un mapa de l’ocupació del 
territori aixecat el 1973 per Josep Maria Ca-
marasa, Ramon Folch, Ramon Maria Masa-
lles i col·laboradors a escala 1:10.000, i final-
ment publicat a escala 1:25.000 (Camarasa et 
al., 1979). No serà fins a les acaballes del se-
gle que tornem a trobar una nova prolifera-
ció de mapes de vegetació en sentit ample 

Figura 5. Embarcador de la 
Ricarda en una de les primeres 
sortides naturalistes al delta del 
Llobregat l’any 1947. D’esquer-
ra a dreta: Ramon Margalef, 
Pere Montserrat, Carles Bas, 
Oriol de Bolòs, Josep Vives i 
Antoni de Bolòs. Font: Arxiu 
privat de Pere Montserrat.
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(incloent-hi cobertes del sòl i hàbitats de 
classificació diversa) coincidint amb les 
obres del Pla Delta que transformaran pro-
fundament el territori i necessitaran carto-
grafia acurada sobre els seus sistemes natu-
rals. Es tracta, en qualsevol cas, de mapes 
amb un perfil marcadament tècnic i no tant 
naturalista o científic com havien estat els 
anteriors (vegeu el capítol 8 per a una relació 
exhaustiva d’aquests mapes).

23.6. ELS INVERTEBRATS

Molt probablement hi hauria consens entre 
els nostres lepidopteròlegs que la més bonica 
i espectacular de totes les papallones noctur-
nes que volen a Catalunya és Graellsia isabe-

llae, un satúrnid de colors conspicus i una 
mida remarcable, més de 8,5 cm, que, amb 
tot, va romandre pràcticament desconeguda 
a Catalunya i Espanya fins ben passada la 
meitat del segle xx. La recerca naturalista en 
camps com la malacologia o l’entomologia, i 
més en hàbitats com aiguamolls i sorrals, era 
igualment molt precària i el delta del Llobre-
gat no n’era tampoc cap excepció, malgrat 
que la distància que separava la gola del riu i 
la plaça de Catalunya era de poc més de set 
quilòmetres. Això no obstant, la recerca na-
turalista dels diversos grups d’invertebrats 
— especialment en els àmbits de la malacolo-
gia i l’entomologia— ha estat prou remarca-
ble al llarg dels dos darrers segles i s’hi poden 
distingir diversos períodes.

Notes d’algunes campanyes 
fitosociològiques

Braun-Blanquet (1935-1936):

La S.I.G.M.A. (Station Internationale de 
Géobotanique Méditerranéenne et Alpine), 
encouragée par Don Carlos Faust, le créa-
teur du Jardin Botanique de Mar i Murtra, 
avait décidée d’organiser une excursion 
géobotanique à travers la Catalogne. L’aide 
efficace du Professeur Font Quer, de l’Uni-
versité de Barcelone, lui était acquise. Lui et 
M. Faust se partagèrent la besogne de 
préparer les détails techniques de l’excur-
sion. La réussite du voyage est due, avant 
tout, à leur précieuse collaboration.

Les participants français, hollandais, 
suisses, allemands, polonais, tchécoslova-
ques, italiens, se réunissaient le 27 Mars 
[del 1934] à Montpellier. A Barcelone, MM. 
Faust, Cuatrecasas (de Madrid), Font Quer, 
et deux autres botanistes barcelonais se 
joignaient à eux. Un autocar, à l’entière dis-
position de l’excursion, la transportait de 
Barcelone à Sant Carles de la Ràpita par 
Castelldefels-Tarragone-Ametlla et de là 
retour à Barcelone par Tarragona-Mont-
blanc-Prades-Lleida, Manresa, le Montser-

rat. Cette randonnée durait six jours; elle 
était favorisée par le beau temps qui a per-
mis de prendre de nombreux relevés d’as-
sociations propres à faciliter l’étude compa-
rative des groupements végétaux avec ceux 
du midi de la France.

O. Bolòs (1985):

La campanya [del 1947], d’un gran inte-
rès científic, tingué alguns aspectes pinto-
rescs. Ens havien concedit un vell autocar 
obert pels costats, dins el qual passava un 
fort corrent d’aire. Alguns dels participants 
es queixaven del fred, però a Braun-Blan-
quet les incomoditats no el preocupaven 
gaire, mentre pogués arribar als indrets que 
creia convenient explorar. L’autocar era 
conduït per un xofer oficial vestit de policia 
i de vegades entrava als pobles tocant la si-
rena, cosa que produïa sorpresa i alarma a 
la gent. La guàrdia civil presentava armes, 
pensant que passava alguna autoritat im-
portant. Però dins de l’autocar només hi 
havia uns senzills botànics, alguns dels 
quals havien estat perseguits pel règim o, 
fins i tot, com Font i Quer, no feia gaire que 
havien sortit de la presó.
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23.6.1. El segle xix

El pas de malacòlegs i entomòlegs pel delta 
del Llobregat és especialment complicat de 
rastrejar abans del segle xx. Les primeres da-
des fàcilment accessibles ens mostren incur-
sions malacològiques com la que van dur a 
terme membres anònims de la Reial Acadè-
mia de Ciències i Arts de Barcelona el mes de 
maig de 1896, el material de la qual es conser-
va al Museu de Ciències Naturals de Barcelo-
na. En el camp de l’entomologia, les primeres 
dades fiables provenen de captures del metge 
i entomòleg Josep Maria Bofill i Pichot (1860-
1938), que havia estat deixeble del botànic 
Joan Cadevall en els seus anys escolars i que 
va recol·lectar material en dates tan pretèrites 
com el 1894. De fet, un coleòpter cerambícid 
d’aquella data deu ser probablement el degà 
dels insectes col·lectats al Delta actualment 
presents en col·leccions científiques.

També mereix ser destacat el treball de 
Miquel Cuní i Martorell (1827-1902), que 

inclou el primer catàleg de coleòpters de Ca-
talunya (Cuní Martorell i Martorell Peña, 
1876) que conté nombroses citacions del 
Delta, zona que continuà prospectant i on 
recollí noves dades de coleòpters. Cuní i 
Martorell també va aportar dades sobre els 
lepidòpters del Delta i entre les seves cita-
cions ja hi ha algunes de les espècies més in-
teressants que s’hi troben.

23.6.2. La fundació de la Institució 
Catalana d’Història Natural

És precisament en aquell moment d’esclat de 
l’excursionisme científic que es funda la Ins-
titució Catalana d’Història Natural el desem-
bre de 1899, i s’articula una tasca una mica 
més sistemàtica i en equip que dóna lloc a 
sengles publicacions. D’aquella època desta-
carem dues excursions que han quedat prou 
ben documentades al Butlletí de la Institució 
Catalana d’Història Natural i que van ser 

Excursió entomològica i malacològica  
a la desembocadura del Llobregat

En el número 6 del Butlletí de la Institució 
Catalana d’Història Natural trobem un al-
tre article força interessant que du per títol 
«Excursió a la desembocadura del Llobre-
gat» i del qual és autor Antoni de Zulueta. 
L’article (Zulueta, 1904) comença de la 
manera següent: «A las cinch del matí del 
prop passat Maig, l’infrascrit, en compa-
nyia dels consocis Srs. Ferrer y Vert, Malu-
quer (S) i Aguilar-Amat, emprenguérem 
una excursió vers al vehí Llobregat al ob-
jecte d’explorar la vora dreta del sots-dit 
riu, des de l’altura del lloch anomenat 
l’Anguilero, fins sa desembocadura a més 
d’aprofitar tots los llochs de pas». Suposem 
que a les cinc del matí es posava en marxa 
el carruatge de cavalls, és clar.

D’aquesta excursió crida l’atenció, més 
que els resultats, el fet que es tractà d’una 

feina en comú de malacòlegs i entomòlegs, 
alguns dels quals esdevingueren científics 
de renom pocs anys després. Entre ells des-
taca Antoni de Zulueta i Escolano (1885-
1971), que va ser el biòleg a qui molts con-
sideren el precursor de la recerca genètica 
a Espanya. Va ser l’autor de la considerada 
millor traducció de L’origen de les espècies 
de Charles Darwin. Un altre dels inte-
grants del grup va ser Joan Baptista Agui-
lar-Amat i Banús (1882-1936), que va es-
devenir conservador del Museu de 
Zoologia (1929-1936) i va treballar tant en 
els mol·luscs autòctons com en els exòtics. 
Va publicar una malacologia catalana, jun-
tament amb Artur Bofill i Frederik Haas, 
que durant molts anys ha estat l’obra clau 
en aquest camp. Felip Ferrer i Vert, l’altre 
expedicionari, no va ser tan conegut, si bé 
va desenvolupar una notable tasca en el 
camp dels coleòpters i posteriorment en la 
ictiologia.
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protagonitzades per entomòlegs i malacòlegs 
de primer nivell.

Una de les primeres publicacions ens re-
fereix com, en la sessió del 6 de desembre de 
1902, el soci Salvador Maluquer i Nicolau 
(1881-1955) exposa els resultats d’una excur-
sió que amb dos membres més va realitzar a 
la punta del Llobregat el 23 de novembre 
d’aquell any (Maluquer, 1903). La data pot 
resultar xocant en uns entomòlegs, però l’ob-
jectiu de la sortida era, precisament, la cerca 
d’erugues de dos lepidòpters particularment 
abundants en aquesta època de l’any (Brytis 
pancratrii i Plusia aurifera). Van aconseguir 
els seus objectius i van tornar amb insectes 
de diversos ordres i erugues d’ambdós noc-
tuids: el primer, propi d’ecosistemes dunars, 
l’eruga del qual menja entre d’altres el lliri de 
mar (Pancratium maritimum), i el segon, 
una plaga introduïda, sembla ser, des de les 
Canàries, que portà de bòlit els pagesos del 
pla de Barcelona i de les veïnes viles de Grà-
cia i Sarrià durant un temps.

Salvador Maluquer i Nicolau i el seu ger-
mà Josep (1883-1960) van ser uns destacats 
naturalistes amb aportacions rellevants al 
Delta. Salvador Maluquer treballà en el camp 
de l’entomologia i en altres àmbits, i fou con-
servador de l’aquari municipal quan aquest 
no era més que una col·lecció de tancs situats 
en el que actualment és la cascada del parc de 
la Ciutadella. Va escriure diversos llibres  
de divulgació, entre els quals es va fer molt 
popular L’aquari d’aigua dolça (Maluquer, 
1918), amb citacions curioses d’alguns ani-
mals i plantes del delta del Llobregat.

Resultaria feixuga l’enumeració de tots 
aquells qui van treballar al Delta fins al tall 
que la Guerra Civil va suposar per a tota acti-
vitat científica; en qualsevol cas, esmentarem 
especialment dues figures més: la del mala-
còleg (i geòleg) Artur Bofill i Poch (1844-
1929), director del Museu Martorell i poste-
riorment director de la Junta de Ciències 
Naturals, i un altre malacòleg poc conegut, 
Joan Rosals i Corretjer (1877-1917), la im-
portant col·lecció del qual va ser donada a la 
seva mort al Museu de Zoologia.

23.6.3. La represa després de la 
Guerra Civil i els temps recents

A partir de l’acabament de la Guerra Civil, 
fou precisament el Museu de Zoologia que 
va actuar com a catalitzador de l’escassíssima 
activitat naturalista al delta del Llobregat i, 
en general, a Catalunya. Afortunadament, el 
nombre de persones i d’especialitats i la in-
tensitat de l’activitat van anar en augment 
amb els anys. D’una feina que a principi del 
segle xx es basava sovint en el gaudi del con-
tacte amb la natura i en la realització d’activi-
tats complementàries a l’excursionisme, es 
va anar tendint a una activitat l’objectiu úl-
tim de la qual era la ciència i el coneixement.

El primer malacòleg que cal citar 
d’aquells temps heroics fou Lluís Gasull i 
Martínez (1918-1982), que ja abans de la 
guerra havia estat deixeble d’Aguilar-Amat, 
Haas, etc. Autodidacte, va aplegar una nota-
ble col·lecció de mol·luscs actualment diposi-
tada al Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. Als anys cinquanta va establir la seva 
residència a Mallorca, on va desplegar també 
una gran activitat en la Societat d’Història 
Natural de les Balears. Amb un perfil similar, 
Carles Altimira i Aleu (1918-1983) va man-
tenir viva la flama de la malacologia i va de-
dicar esforços a mostrejar durant anys els 
canals i les maresmes del Delta. Altimira, tot 
i la seva formació autodidacta, va treballar 
sempre d’una manera rigorosa, ja que com a 
mentors i amics va comptar amb figures com 
l’entomòleg Francesc Español i el «pare» de 
la malacologia moderna a l’Estat, Adolfo Or-
tiz de Zárate López. Aquest era metge de for-
mació i va ser col·laborador durant molts 
anys del Museu Nacional de Ciències Natu-
rals de Madrid. A Carles Altimira es deu una 
de les poques monografies dedicades a 
aquest àmbit geogràfic (Altimira, 1969).

Dins el camp de l’entomologia, el panora-
ma de postguerra no va ser gaire més engres-
cador. Com hem dit, bona part de l’activitat 
entre 1940 i finals dels setanta es va dur a ter-
me a l’entorn del Museu de Zoologia de Bar-
celona, i qui en fou director en aquest perío-
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de, Francesc Español i Coll (1907-1999), va 
ser-ne impulsor i part activa. Com a coleop-
teròleg es va especialitzar en la fauna caver-
nícola, però sempre va ser un naturalista en 
un sentit ampli, va mantenir viu l’interès pels 
altres grups i col·laborà activament amb es-
pecialistes d’altres branques, amb els quals 
mantenia una entesa de reciprocitat. Així, no 
era rar veure com Carles Altimira recollia 
coleòpters quan aixecava una pedra per bus-
car mol·luscs, coleòpters que anaven a parar 
al seu amic Español, de la mateixa manera 
que, per posar un altre exemple curiós, molts 
dels tenebriònids del Rif que estudià Español 
eren captures del lepidopteròleg alemany 
Werner Marten, especialista en zigenes i re-
sident a Blanes. Español va prospectar diver-
ses vegades el delta del Llobregat, sobretot als 
anys quaranta, de la qual cosa en donen fe els 
registres del Museu de Zoologia. Però, més 
que això, va engrescar molta gent jove a tre-
ballar la fauna local.

En l’àmbit del Delta, també cal esmentar 
Josep Monés i Amat (1902-1996), que a la 
dècada dels cinquanta i principi dels seixanta 
va formar una col·lecció d’insectes que ha ar-
ribat fins a l’actualitat i que es troba al Museu 
del Prat de Llobregat i que ha proporcionat 
un material d’estudi molt útil.

La relació d’entomòlegs que en un mo-
ment o un altre d’aquells anys van prospec-
tar al Delta seria llarga, però sempre amb 
prospeccions puntuals. Això no obstant, hi 
ha excepcions, com la del coleopteròleg Àn-
gel Lagar i Mascaró. Lagar va arribar a Bar-
celona l’any 1947, on va conèixer Español, i 
treballà al llarg de la seva carrera entomolò-
gica amb els coleòpters aquàtics i els caver-
nícoles. Va realitzar nombrosos treballs al 
Delta, alguns dels quals emblemàtics (vegeu 
la bibliografia del capítol 13 d’aquesta publi-
cació).

Sorprenentment, resulta difícil trobar re-
ferències bibliogràfiques d’aquella època de-
dicades a altres grups d’insectes, si bé això no 
vol dir que no hi hagués activitat. Per exem-
ple, Ignasi de Sagarra i de Castellarnau 
(1889-1940), recol·lector del Museu de Zoo-
logia, com molts altres especialistes en lepi-
dòpters, hi va treballar a bastament, i en el 
cas dels hemípters, Jordi Ribes i Rius ha tre-
ballat, entre d’altres, aquesta zona (Ribes, 
2011), però no es troben monografies o refe-
rències sistemàtiques a aquest àmbit ante-
riors a 1980. Afortunadament, pocs anys 
després, el panorama canvià radicalment i 
una munió d’especialistes han treballat amb 
esforç i perseverança aquests i altres ordres 

Figura 6. Expedició de 1956 
de diversos experts en inverte-
brats a les pinedes del delta del 
Llobregat, prop de Can Camins. 
A la fotografia hi apareixen, 
drets d’esquerra a dreta, Jordi 
Ribes Rius (heteròpters), Àngel 
Lagar Mascaró (coleòpters), Sr. 
Gras (lepidòpters?) i Carles Al-
timira Aleu (mol·luscs). Font: 
Arxiu C. Jordà.
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d’insectes, com Xavier Vázquez i Eduard Pe-
titpierre pel que fa a coleòpters (vegeu la bi-
bliografia d’aquests autors al capítol 13 
d’aquesta publicació). En aquest període 
també cal destacar l’inici de les prospeccions 
sistemàtiques promogudes des de la Societat 
Catalana de Lepidopterologia, destacant-ne 
els treballs d’Orozco, Pérez De-Gregorio, etc. 
Altres investigadors, fins i tot, han aprofun-
dit en el coneixement de la fauna malacolò-
gica exòtica (Altaba et al., 1988), però aques-
ta ja és una altra història.

23.7. ELS VERTEBRATS

Des del punt de vista dels vertebrats, el delta 
del Llobregat també ha estat una de les zones 
més desconegudes de Catalunya, tot i la seva 
proximitat a la ciutat de Barcelona. La cròni-
ca de l’estudi d’aquest grup al Delta es podria 
fer a partir de les etapes que es presenten a 
continuació.

23.7.1. Precedents (abans de 1900)

Les primeres fonts d’informació que es tenen 
del Delta corresponen principalment als re-
culls de cròniques de caça i pesca. També hi 
ha referències al paisatge, la vegetació i, 
d’una manera genèrica, a la fauna del Delta 
en les respostes al qüestionari de Francisco 
de Zamora el 1789.

Durant tot el segle xix, i fins i tot a la pri-
mera meitat del segle xx, el delta del Llobre-
gat es manté com un indret majorment des-
conegut, format per finques de terratinents 
de Barcelona que l’utilitzen per a caçar, acti-
vitat que genera alguna notícia escadussera 
sobre vertebrats. Aquest seria el cas de la pri-
mera citació científica ornitològica, que cor-
respon a uns cignes caçats l’hivern de 1890-
1891 (Bofill, 1891).

En aquesta època també hi havia moltes 
col·leccions d’animals dissecats, majoritària-
ment propietat de barcelonins benestants i 
algunes poques d’institucions científiques. 

El Delta fou un indret de captura per a taxi-
dermistes, col·lectors professionals i apre-
nents de científics, majoritàriament ubicats 
a Barcelona, com Marià Masferrer i Rierola 
(1856-1923) o Ignasi Roca i Carchan (1851 - 
circa 1930). Mitjançant Fuset (1913) sabem 
de l’origen deltaic de peces presents a les col-
leccions d’Emili Tarré (actualment al Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona) i del Ga-
binet d’Història Natural de la Universitat de 
Barcelona (avui dia a la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Barcelona). En són 
exemples el martinet ros (Ardeola ralloides), 
probablement l’ardeid més comú a Catalu-
nya al segle xix, la garsa de mar (Haemato-
pus ostralegus), el fraret (Fratercula arctica), 
l’alca (Alca torda), el trist (Cisticola junci-
dis), el blauet (Alcedo atthis), el cucut reial 
(Clamator glandarius) o fins i tot rareses 
com un adult de piula grossa (Anthus novae-
seelandiae).

23.7.2. Els naturalistes de la 
Institució Catalana d’Història 
Natural (de 1900 a 1925)

La fundació de la ICHN el 1899 impulsà la 
prospecció naturalista a Catalunya, i també 
les captures d’exemplars destinats al seu mu-
seu (cedit el 1918 al Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona). Alguns dels naturalistes 
coneguts que col·lectaren al Delta foren Pere 
Antiga, Joan Baptista Aguilar-Amat, Ignasi 
de Sagarra, Francesc Ferrer, Lluís Soler i, 
principalment, els germans Salvador i Joa-
quim Maluquer i Nicolau. La major part de 
notes i treballs sobre vertebrats es publiquen 
al Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural, en aquells moments un dels vehicles 
de difusió científica més importants de l’Es-
tat espanyol. Així, les primeres citacions 
científiques d’amfibis (una reineta, Hyla 
meridionalis: Maluquer, 1903), de rèptils 
(una serp verda, Malpolon monspessulanus: 
Maluquer, 1910) i de peixos continentals (un 
fartet, Aphanius iberus: Maluquer, 1909) 
apareixen en aquest butlletí.
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Les referències a la ictiofauna en aquest 
període primerenc són molt escasses, llevat 
de les de peixos capturats per la pesca con-
tinental comercial. La informació és gairebé 
limitada a les aportacions de Salvador Malu-
quer i Nicolau. És obra d’aquest autor la cita-
ció del samaruc (Valencia hispanica) el 1916 
al Prat de Llobregat. Publicà un llibret divul-
gatiu (Maluquer, 1918) que parla del Prat de 
Llobregat, Castelldefels i altres llocs deltaics 
on era relativament senzill capturar exem-
plars per a un aquari domèstic, i esmenta el 
fartet (Aphanius iberus), l’espinós (Gasteros-
teus aculeatus) i diversos invertebrats i mol-
luscs. Cal dir que les tres espècies de peixos 
darrerament esmentades es troben actual-
ment extingides al Delta i només existeix un 
projecte de recuperació del fartet.

Joaquim Maluquer i Nicolau esdevingué 
el pare de l’herpetologia catalana. De les se-
ves nombroses publicacions es poden ex-
treure les primeres observacions herpetolò-
giques del delta del Llobregat. Especialment 
destacable és la primera llista de rèptils i am-
fibis de Catalunya (Maluquer, 1916) i les 
monografies sobre les serps i les tortugues de 
Catalunya. Maluquer va realitzar la primera 
col·lecció herpetològica del país, que es con-
serva, en part, al Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona. Aquest període brillant de 
l’herpetologia es clou amb la monografia so-
bre amfibis i rèptils de l’Espanya septentrio-
nal i oriental de Mertens (1925), que presen-
ta la primera discussió biogeogràfica sobre 
l’herpetofauna de Catalunya i inclou algunes 
dades del Delta.

Els mamífers constitueixen un altre grup 
de crònica curta, essent la primera citació la 
d’un cap d’olla (Globicephala melas) avarat al 
Delta el gener de 1908 (Soler Pujol, 1908). La 
major part de les citacions de mamífers són 
de Joan Baptista Aguilar-Amat i fan referèn-
cia al senglar (Sus scrofa) i, especialment, a 
ratpenats i micromamífers, grups que amb 
posterioritat seran els més treballats per part 
dels professors de zoologia de la Universitat 
de Barcelona.

23.7.3. L’erm naturalista  
(de 1925 a 1975)

Passat el període fructífer que arribà fins a 
mitjan anys vint, l’estudi de la zoologia a casa 
nostra entra en una llarga i poc explicada cri-
si, la qual, tret del cas de l’ornitologia, s’estén 
fins als anys setanta.

El 1954 es fundà la Societat Espanyola 
d’Ornitologia amb una secció regional catala-
na que treballà amb brillantor fins al 1960 i 
que va desaparèixer el 1986. En aquest perío-
de, es realitzaren diverses sortides a la Ricar-
da, propietat de la família Bertran, amb qui 
mantenien molt bones relacions. La Ricarda 
esdevingué un prototip d’escola d’anellament 
a Catalunya, ja que es provaren per primer 
cop a casa nostra les xarxes japoneses, i amb 
la col·laboració de Secundino Gallego s’ane-
llaren ocells, a més de publicar les observa-
cions ornitològiques que se’n derivaren. En 
aquest període, Enric Balcells publicà els dos 
primers articles científics amb cos a la revista 
Ardeola sobre la fenologia dels ocells migra-
dors (en bona part a partir de les dades de 
l’àrea de caça Àfrica del Delta) i l’avifauna ni-
dificant d’un jardí urbà al Prat de Llobregat.

També en aquest període cal esmentar 
l’aparició d’un primer catàleg ornitològic del 
delta (Maluquer i Sostres, 1958), tot i que es 
tracta d’un treball poc sistemàtic que, en pa-
raules del mateix autor, responia a un encàr-
rec concret de caire divulgatiu i va ser fet a 
partir d’una llista prèvia d’espècies poten-
cials, sense cap treball de camp per a una 
confirmació dels resultats.

Cap al 1970, el centre de gravetat ornito-
lògic és desplaçà cap al Museu de Zoologia 
de Barcelona, amb una gran activitat del 
1972 al 1976. La Secció Ornitològica del Mu-
seu atragué la major part del jovent interes-
sat pels ocells i fou el planter dels futurs diri-
gents de grups ornitològics comarcals. 
Aquest museu també acollí especialistes d’ic-
tiologia i d’herpetologia que no trobaven 
prou caliu en el Departament de Zoologia de 
la Universitat. Les àrees naturals deltaiques, 
allunyades de les parades de transport públic 
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i majoritàriament de propietat privada, eren 
de difícil accés per a aquest col·lectiu natura-
lista, fet que, unit a la gairebé nul·la sensibili-
tat ambiental deltaica en aquells anys, va fer 
que les sortides naturalistes al Delta dels vo-
luntaris del Museu fossin escasses.

Als anys setanta es publica el llibre La 
Casa Alta & La Volatería 1900, del caçador 
pratenc Ramon Planas (Planas, 1979). Aquest 
llibre conté dades descriptives curioses, però 
no totalment fiables a causa de la manca de 
rigor i de la poca formació científica de l’au-
tor. Aleshores, el Delta estava a punt de rebre 
les agressions més devastadores i la zona era 
un paradís per als caçadors. La col·lecció 
d’ocells dissecats que es conserva al Museu 
del Prat de Llobregat és una bona mostra de 
la seva activitat, amb exemplars tan excepcio-
nals com un escuraflascons bec-gros, un ter-
rit pectoral i una llúdriga abatuda a l’estany 
de la Ricarda al final dels anys cinquanta.

23.7.4. L’impuls de la càtedra  
de zoologia de la Universitat  
de Barcelona (de 1975 a 1985)

L’inici del gran canvi en l’estudi de la fauna 
vertebrada catalana s’esdevé el 1975 amb 
l’adveniment de Jacint Nadal i Puigdefàbre-
gas a la càtedra de zoologia (vertebrats). Ja-
cint Nadal impulsà la formació d’especialis-
tes en tots els grups d’animals vertebrats. 
Aquests especialistes començaren la recerca 
faunística sistemàticament en tot el Princi-
pat, la qual finalitzà amb la publicació de di-
versos atles de Catalunya, els dos primers 
dels quals foren l’herpetològic de la tesi doc-
toral de Victòria Vives-Balmanya el 1982 i 
l’ornitològic de Jordi Muntaner, Xavier Fer-
rer i Albert Martínez-Vilalta el 1984.

En l’estudi dels mamífers destacà el tre-
ball d’Enric Balcells, seguit per Jacint Nadal, 
Xavier Palaus (no vinculat a la Universitat de 
Barcelona) i Valentí Sans-Coma. A banda cal 
destacar el treball de l’equip impulsat per 
Joaquim Gosàlbez, autor d’un gran nombre 
de citacions de micromamífers i que el 1985 

publicà la primera llista d’espècies de petits 
mamífers del Delta. Els avaraments de ceta-
cis deixaren pocs registres deltaics malgrat el 
treball de recopilació dut a terme per la Co-
missió de Cetologia de la Institució Catalana 
d’Història Natural des del 1973, tot i que cal 
destacar la troballa per part de Salvador File-
lla de tres exemplars de balena amb bec de 
Cuvier (Ziphius cavirostris) entre la gola del 
riu i la Ricarda. Els cetacis avarats a la platja 
presentaven impactes de projectils. Era el 
1961 i coincidí amb la visita de la Setena Flo-
ta dels Estats Units a la Mediterrània. En 
aquella època, era habitual utilitzar els ceta-
cis com a blanc mòbil en les pràctiques de tir 
dels vaixells de guerra.

Com s’ha comentat, l’ornitologia presen-
ta una història més llarga amb una peculiar 
característica de poc contacte amb l’estran-
ger i, per tant, amb una important dosi d’au-
toaprenentatge. En una cerca realitzada en el 
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 
es pot estimar d’una manera resumida la his-
tòria de les publicacions ornitològiques al 
Delta. Entre els anys 1900 i 1930 es publi-
quen divuit títols, la major part dels quals 
són captures d’ocells de tota mena destinats 
al museu de la Institució Catalana d’Història 
Natural; posteriorment, els ocells aquàtics i 
els marins, així com les espècies rares i exòti-
ques assilvestrades, ocuparan la major part 
de les publicacions; entre 1930 i 1950 sola-
ment hi ha una publicació, entre 1951 i 1970 
es publiquen vint-i-nou títols i entre 1971 i 
1985 són seixanta-quatre les publicacions 
amb citacions deltaiques d’ocells.

23.7.5. L’adveniment dels 
naturalistes del Baix Llobregat 
(d’ençà 1985)

El darrer període correspon a l’aparició dels 
naturalistes del Baix Llobregat. A la primeria 
dels anys vuitanta esclata l’activitat ornitolò-
gica i conservacionista al Delta. Són diversos 
els grups i les persones que visiten la zona 
més o menys assíduament per fer seguiments 
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zoològics, especialment de l’avifauna, molts 
dels quals estudiants de biologia de la Uni-
versitat de Barcelona aglutinats al voltant del 
desaparegut CISEN (Centre per a la Investi-
gació i Salvaguarda dels Espais Naturals) i 
altres de procedents dels cursos d’ornitologia 
de l’escola del Zoo de Barcelona. Altres grups 
se centren en la recopilació de tota la infor-
mació disponible sobre la biodiversitat del 
Delta o en l’inici de l’anellatge científic 
d’ocells al Remolar. Un grup independent és 
el Grup de Defensa del Medi Ambient del 
Prat, que acabà publicant dues obres impor-
tants: un itinerari de natura per l’estany de la 
Ricarda i una col·lecció de sis llibres titulada 
«El medi natural al Prat», editada per l’Ajun-
tament del Prat de Llobregat l’any 1986, en 
què es descriuen els hàbitats principals del 
Delta i el seu poblament faunístic. Els tre-
balls d’investigació en aquesta època són es-
cassos i es redueixen a la realització dels cen-
sos hivernals d’aus aquàtiques i a la seva 
anàlisi.

Durant la segona meitat dels anys vuitan-
ta apareixen treballs sobre els ocells aquàtics 
nidificants, sobre l’avifauna de l’aeroport i 
alguns de més puntuals en les revistes cientí-
fiques de referència. La creació del Museu 
del Prat de Llobregat el 1987, i l’inici de les 
seves activitats d’educació ambiental, fou un 
punt d’arrencada important de naturalistes. 
A partir del 1989, aquest museu publica tri-
mestralment les observacions ornitològiques 
d’interès. La presència massiva de naturalis-
tes de tota mena vingué, però, principalment 
de la compra de les reserves naturals per part 
de la Generalitat de Catalunya als anys no-
ranta i l’obertura dels itineraris públics del 
Remolar.

En la primera meitat dels anys noranta 
s’obren els itineraris públics de la maresma 
de les Filipines i el Remolar, fet que multipli-
ca exponencialment el nombre d’observa-
dors que visiten el Delta, especialment atrets 
per l’avifauna i la fotografia, alguns dels 
quals produeixen els seus propis noticiaris. 
En aquest moment, també es desenvolupa 
un nucli d’herpetòlegs lligat a la Facultat de 

Biologia de la Universitat de Barcelona que 
començà a treballar sobre els amfibis i els 
rèptils.

L’Ajuntament del Prat del Llobregat, des 
de l’any 1994, edita una revista científica, 
Spartina, en què es recullen els treballs dels 
investigadors actius sobre aspectes zoològics, 
botànics i sobre algunes actuacions de gestió 
d’hàbitats al Delta. La revista publica cinc 
números fins al 2002. Gutiérrez et al. (1995) 
sintetitzen tota la informació disponible so-
bre l’ornitologia deltaica fins aleshores, men-
tre que la resta de grups de vertebrats veuran 
la seva síntesi en els anys a venir.

A la segona meitat dels anys noranta, 
mentre la transformació territorial del Delta 
es planifica lligada a l’ampliació de les in-
fraestructures logístiques, des de l’Ajunta-
ment del Prat del Llobregat i des de l’òrgan 
gestor dels espais naturals protegits, s’encar-
reguen estudis per a cartografiar la distribu-
ció dels vertebrats i d’altres grups biològics 
com a base per a l’avaluació dels impactes de 
les obres i com a argument per a influir en les 
decisions sobre les seves alternatives. Aques-
ta tasca tindrà continuïtat, des de l’any 2005, 
amb els estudis que encarrega periòdicament 
el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat.

23.8. LA LIMNOLOGIA

El delta del Llobregat és la zona humida més 
propera a Barcelona, però no per això ha estat 
la més estudiada ni la més coneguda. La pri-
mera referència d’un estudi ecològic i limno-
lògic al delta del Llobregat és de Ramon Mar-
galef i data dels anys quaranta (Margalef, 
1944). En aquest treball de joventut s’aprecia 
clarament la transició entre la seva primera 
etapa més florística — centrada en l’algolo-
gia— i la seva dedicació posterior a l’ecologia. 
Margalef hi descriu la vegetació halòfila de les 
llacunes de la Ricarda i l’Illa, aquesta última 
dessecada als anys setanta i avui dia recreada 
com a bassa de laminació de l’aeroport. A 
partir dels inventaris fets els mesos de març i 
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maig del 1940, Margalef descriu les comuni-
tats algals amb criteris clarament ecològics 
més que florístics, introduint el concepte de 
biocenosi i aplicant-lo a l’estudi de les comu-
nitats d’aquests estanys. En són exemples pa-
ràgrafs com: «Toda biocenosis es comparable 
a un fragmento de un tapiz que alcanza el lí-
mite en que ya empieza a representar algo, 
una figura de toda la composición; pero no 
adquiere significación hasta que se considera 
como parte de un todo», o bé «El cuadro 14 
da alguna idea sobre la distribución de los di-
ferentes tipos ecológicos de Diatomeas (2). La 
primera cifra indica el número de especies; la 
segunda más demostrativa, es el tanto por 
ciento de la abundancia (3)».

Posteriorment, l’any 1984, un deixeble de 
Ramon Margalef, Jordi Catalan i Aguilà, lla-
vors professor d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, descriu formacions poc comunes 
d’algues de la superfície de l’aigua (principal-
ment formades per euglenòfits i cianobacte-
ris) aparegudes als estanys de la Murtra i el 
Remolar durant la primavera i l’estiu de 1982 
(Catalan, 1984). Aquestes acumulacions 
superficials d’algues majoritàriament planc-
tòniques són típiques d’aigües molt eutròfi-
ques, on està garantida la disponibilitat de 
nutrients en la seva superfície, evitant 
d’aquesta manera la deficiència d’oxigen i la 
manca de llum en fondària.

Durant els anys vuitanta es va publicar un 
estudi de Ramon Planas i Torres (Planas, 
1984) que, tot i no ser un treball estrictament 
limnològic, sí que fa un recorregut històric 
per totes les formacions d’aiguamolls al delta 
del Llobregat, el seu origen i la seva evolució 
i les modificacions a causa de les activitats 
humanes. Planas ja fa esment dels impactes 
creixents a què està sotmès el Delta, de la im-
portància ecològica dels estanys i les mares-
mes i de la necessitat urgent de protecció.

A partir dels anys noranta és quan es des-
envolupen la majoria dels treballs pròpia-
ment limnològics al delta del Llobregat. Com 
a part de la seva tesi de llicenciatura, Cristian 
Ruiz Altaba fa una recopilació de les espècies 
de bivalves de la conca del Llobregat a partir 

de prospeccions i col·leccions particulars (Al-
taba, 1992), incloent-hi els canals del Delta i 
l’estany del Remolar. Com a fet curiós, cal re-
marcar que aquest treball inclou citacions 
inèdites a la riera de Canyars (Gavà), en un 
canal de les Filipines i en un altre de la Ricar-
da. Una altra deixebla de Ramon Margalef, 
Maria Rosa Miracle, fa una descripció de les 
característiques limnològiques de l’estany 
del Remolar i el caracteritza com a llacuna 
costanera (Miracle et al., 1992).

Precisament, és durant els anys noranta 
quan hom s’adona de la necessitat de gestio-
nar els pocs espais encara sense ocupar per 
les activitats humanes en el territori del Del-
ta. En aquest sentit, es fan diferents estudis 
per a diagnosticar l’estat ecològic dels es-
tanys i de les comunitats aquàtiques, amb la 
finalitat de proposar eines per a la seva mi-
llora i gestió. Entre aquests estudis podem 
mencionar el treball d’Andreu Salvat, que 
consisteix en una caracterització física i quí-
mica i una descripció de les comunitats al-
gals de diferents basses artificials al Reial 
Club de Golf del Prat (Salvat, 1996). El ma-
teix any, Josep Maria Seguí fa una primera 
anàlisi de la distribució de les plantes aquàti-
ques del Delta en relació amb les condicions 
de les masses d’aigua, amb la mateixa filoso-
fia de caracteritzar el medi i determinar-ne 
l’estat ecològic (Seguí, 1996).

Des de l’acabament dels noranta fins a 
l’actualitat, s’han succeït diversos estudis 
amb aquesta orientació més aplicada, que te-
nen present l’alt grau d’ocupació i utilització 
de l’espai per a les activitats humanes. Són de 
destacar diversos treballs tècnics (Lucena, 
1998; Jiménez et al., 2001) que avaluen l’estat 
dels aiguamolls a partir de l’estudi de la va-
riabilitat dels paràmetres físics i químics de 
l’aigua, de la concentració de nutrients dis-
solts i de les comunitats fitoplanctòniques i 
que fan propostes per a la seva gestió. 
Aquests treballs es complementen amb d’al-
tres amb un perfil tècnic marcat, associats al 
desenvolupament de l’anomenat Pla Delta 
(Alonso et al., 2000; Cañedo-Argüelles et al., 
2005).
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