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INTRODUCTION TO THE STUDY • • OF CULICIDAE IN THE LITTORAL 
OF THE EMPORDA 

SUMMafy 

In this paper we describe the different mosquito species (culicidae) found in the littoral of the 
Bay of Roses and Baix Ter, by the staff of the S.C.M. (Mosquito Control Service) which controls bi-
ting species larvae as as alternative to previous adult sprayings from aeroplanes that were not spe-
cif ic and highly toxic. Twenty different species have been recorded. Eleven are new for Girona, two 
for Catalonia and one, Coquillettidia buxtoni, had never before been found in Iberia. 
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1NTRODUCCIÓ 

L'interés per l'estudi deis mosquits s'inicia arran del descobriment del fet que 
el paludisme era transmés pels mosquits del génere Anopheles (BIGNANI, BASTIONE-

 

/	 
LLI i GRASSI, 1898-1899). Durant la primera meitat de segle, i a l'Estat espanyol, 
foren nombrosos els treballs realitzats per arribar a un millor coneixement deis 
culícids, estudis que la majoria de les vegades tenien un interés purament médic. 
L'any 1965 es considerá erradicat el paludisme (Pleustsh) i l'interés pels culícids va 
decréixer considerablement. 

A casa nostra, els autors que més han treballat sobre el tema durant aquesta 
etapa són: PITTALUGA (1912, 1932) que va estudiar els culícids del delta de l'Ebre. 
GIL COLLADO (1929) va estudiar l'anofelisme del mateix delta. Més tard MARGA-
LEF (1943) va lealitzar alguns treballs sobre l'ecologia deis mosquits i GARCÍA CAL-
DER (1966) és un deis darrers autors que ha treballat sobre el tema fent un estudi 
deis culícids de l'área barcelonina. 

Si fins aquell moment l'estudi i tractament dels culícids era motivat per la 
seva importáncia com a vectors de malalties com el paludisme, a hores d'ara el seu 
interés és motivat per les molésties que provoquen les seves picades. 

L'any 1977, l'Ajuntarnent de Castelló d'Empúries, davant els tractaments in-

 

. 
discriminats amb avioneta, va comengar les gestions per realitzar els tractaments 
deis mosquits emprant el sistema antilarvari. L'any 1979 es va creure convenient 
ampliar els tractaments a tota la badia de Roses i el baix Ter (SARGATAL, 1980), 
d'aquesta manera a la primavera de l'any 1982 naixia el Servei de Control de Mos-
quits de la Badia de Roses i del Baix Ter. 

Actualment, al nostre país, hi ha en funcionament dos Serveis de Control de 
Mosquits (que basen la seva lluita en el sistema antilarvari), el de la badia de Roses 
i el baix Ter (1982) i el del Baix Llobregat (1983). La primera relació de culícids 
fou publicada pel Departament d'Ecologia (1983) i correspon a la zona del Baix 
Llobregat. Posteriorment, i al mateix Departament d'Ecologia, BROTO (1984) ha 
realitzat la seva tesi de licenciatura sobre els claps larvaris deis culícids a la Catalu-
nya Oriental. Els resultats de les prospeccions dutes a terme durant els anys 
1982-83-84, a la badia de Roses i al baix Ter, són els que tot seguit s'exposen. 

El culícid dominant a la zona, pel que fa a la seva alta densitat de població és 
l'Aedes caspius, el qual té claps larvaris uniformement distribuits per tota l'área. 
Aquesta espécie es veu reemplagada els mesos més freds per l'Aedes detritus, el qual 
hi és present al comengament de la primavera i a finals de tardor i, a les zones més 
dolces, comparteix el seu nínxol amb l'Aedes vexans. Els culícids del génere Aedes 
són uns deis més molestos i els dominants a la zona en qüestió, i tenen la facultat 
de desplagar-se a distáncies forga grans; aix6 els permet de traslladar-se fins a les 
zones d'implantació deis habitatges turístics i una vegada allá convertir-se en un 
veritable flagell. 
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ÁREA D'ESTUDI I METODOLOGIA 

A la badia de Roses, l'área d'estudi inclou una part deis següents termes muni-

 

. 
cipals: Roses, Castelló d'Empúries, Palau-saverdera, Pau, Peralada (Vilanova de la 
Muga), Sant Pere Pescador, l'Armentera i l'Escala, i al baix Ter són els termes de: 
Bellcaire, Ullá, Torroella de Montgrí i Pals. 

Les árees de prospecció que estan sota el control del Servei són totes aquelles 
on temporalment o periódica hi ha preséncia d'aigua, tant urbanes com =ás o 
naturals. 

La metodologia seguida per establir la fauna de culícids al litoral empordanés 
depén, pel que fa a la captura, del grau de desenvolupament dels mosquits. En fase 
larvária i nimfal, els exemplars són capturats directament dins l'aigua amb un reci-

 

.	 pient de poca fondária i fons blanc. Els imagos són obtinguts generalment durant 
la captura d'adults (d'un quart abans a un quart després de la posta del sol, posant 
d'esquer el brag de la persona que realitza l'operació), mitjangant un tub d'aspiració. 
De vegades es fan captures circumstancials o de mostreig. 

La identificació al laboratori es realitza amb una lupa binocular de 30 X, i, 
per a espécies conflictives, amb el microscopi, mitjangant claus de determinació 
(SINEGRE, RIOUX, SALGADO, 1979) o bé textos especialitzats (RiouX 1958, 
ENCINAS 1982). 

Normalment les prospeccions s'efectuen durant el període de marg a octubre 
de forma intensiva, amb captures ocasiOnals durant els mesos d'hivern. 
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LLISTA TAXONÓMICA COMENTADA .-, 

Génere Anopheles (Meigen) 

Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) 
, 

Barcelona (Encinas, 1982). 
Distribució holártica. 

. N'ha estat localitzat un clap al Baix Empordá, en un rec ombrívol d'aigües 
' fletes i somes (Fig. 1). Les larves varen ésser localitzades el mes de gener de 1984, 
. associades amb Aedes detritus i Culex pipiens. No es varen transformar en nimfes 

fins el mes de marg. ENCINAS (1982) l'ha trobat associat amb Culiseta litorea, Aedes 
refiki i Aedes rigticus i a l'estiu amb Culex territans i Culiseta annulata. 

, 

. Anopheles (Anopheles) maculipennis (Meigen, 1818) 

Lleida, Tarragona (Encinas, 1982). , 
. Distribució paleártica 

,	 Aquesta espécie és present a l'Alt i el Baix Emporciá (Fig. 1). Colonitza dos 
tipus de claps; uns són molt extensos, com en el cas deis arrossars (Castelló d'Em-
púries i Pals) i els altrea més reduits, peró estesos uniformement en tota Párea 
d'estudi, com són recs amb vegetació, vores de riu i basses adjacents, cisternes i 
tolls. 

Les larves apareixen el mes d'abril-maig i poden localitzar-se fins a l'octubre. 
Tan sois s'han agafat en una ocasió durant les captures d'adults realitzades en el 
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camp, la qual cosa demostra la seva baixa antropofília i corrobora la tendéncia 
d'anar a picar els animals estabulats. 

A l'área d'estudi s'ha trobat associat amb Cu/ex pipiens, Culex hortensis, Culiseta 
longiareolata i Aedes casphis. 

Anopheles (Anopheles) plumbeus (Stephens, 1828) 

Barcelona (Encinas, 1982) 
Distribució paleártica medioeuropea 

La primera quinzena de juny de 1984 va ésser localitzat per primera vegada, 
en una plantació de plátans al terme de Castelló d'Empúries (Fig. 1). Es tracta d'un 
culícid limnodendrófil, és a.dir, que viu en nvitats d'arbres, i en el nostre cas s'ha 
trobat en forats situats a la pan basal, originats per anteriors tales fetes a la planta-
ció. 

,	 Hom el va trobar associat amb Aedes genniculatus. RIOUx (1958) el troba, a 
més, associat a d'altres espécies limnodendrófiles com són Aedes berlandi i Ortho-

 

podomya pulchrípalpis. , 
Els adults són molt vinilents i han estat capturats picant persones, tant de dia 

, com de nit. 

Géne re Culiseta (Felt) 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 

Barcelona, Tarragona (Encinas, 1982) 
Ripollés, Cerdanya (Broto, 1984) 
bistribució mediterránia 
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Té una certa tendéncia a ocupar claps larvaris reduYts, amb fons rics amb 
matéria orgánica, tant d'origen vegetal com animal. Es típic en abeuradors, basses 
ornamentals, piscines, etc. La seva plasticitat ecológica és forga gran (Fig. 2). 

Hom el troba de la primavera fins a la tardor, associat amb Culex pipiens, Culi-
seta subachrea, Anopheles maculipennis, Aedes detritus, i Aedes mariae. 

Segons dades própies, la seva distribució altitudinal a les comarques gironines 
va des del nivell del mar fins a 1400 metres s.n.m. (Pardines, Ripollés). Rioux el 
cita a 3000 m a Sierra Nevada (agost, 1954). 

Culiseta (Culicella) fitorea (Shute, 1928) 

Distribució meridional 

A l'Empordá, hom l'ha trobat en claps d'aigiies salabroses riques en vegetació 
(Fig. 2). Hiverna en estat larvari; fins i tot s'ha localitzat el mes de gener, sota la 
superfície gelacia d'aigües salabroses. Es troba en densitats molt baixes i associat a 
Aedes caspius, Culiseta subochrea i Aedes detritus. 

Es discretament antropófil. Es la primera vegada que aquesta espécie és citada 
a Catalunya. 

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 

Barcelona (Encinas, 1982) 
Tarragonés (Broto, 1984) 
Distribució meridional 

Hábitats molt variats: pous, basses, fosses. Té preferéncia pels claps redyüts i 
rícs en matéria orgánica i se'l troba en densitats baixes (Fig. 2). Hiverna en estat 
larvari i comenga la seva activitat gonotrófica molt aviat (ENCINAS 1982). 

Ha estat trobat associat a Culiseta &orca. 
Pot picar Phome i també ho fa a les aus. 

Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921) 

Baix Llobregat (González et al. 1983) 
Vallés Oriental, Osona (Broto, 1984) 
Distribució paleártica 

Ocupa les aigües salabroses (Fig. 3). Hom el trobá per primera vegada a 
l'Empordh. Pabril de 1983. Ha estat trobat associat a Culex pipiens, Culex impudicus, 
Culiseta longiareolata, Anopbeles maculipennis i Aedes detritus. Té el costum de picar cap • 
al tard. 

Genere Coquillettidia (Dyar) 

Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889) 

Tarragona (Encinas, 1982) 
Bah( Llobregat (González et al. 1983) 
Distribució paleártica 

Les larves de Coquillettidia richiardii són de les més difícils de recollectar; s'han 
de buscar en els claps que tinguin vegetació hidrófila com Ranunculus sp., Typha sp., 

279 



• . • 

„ 

--.. 

I 
IMMEMOTIMMEEMMEMEMEM 

I - grairinMEMIIMMIE 
14.:1 

I " 

4111 
• mmccommimmummium 

l „o  iimr corozzammazz 

mi mmmmmmmmmmmm WiliMMeammi 
II re  il 

M21 L ii 
E  MOE•LIE 

'''''\'"  11119111111Endial 
. 

mmm aman 
mummummumumwm 
mimmomm , 

11111111 111  
70 . ,,, MMEMMEM 7D 

il 
M mmmmm 11111~121~~ E E  0  11111~~ — 

\\.. 

MEMIMMEMM MMMMMM MEMMEEM 
r 

MEMMEMMUMMEMMEMMEMEM 
IMEMMOWEIRIMM MMMMM 

k. ME MMMMM MIMMEMIUMMEMEM 

I. 'I 'NEWIMMEM 
.  MEMMEMEMMEMEMEME  . Go 

L. .. 
s \). 

MMMMMMMMM MMEMMENMEME , il 
IIIMMEMMEMZEMMEM , 
MIME MMMMM MIIIMMEMMEMMEM 1111 MEMEMMEMOMEHIMEM 

II MIME MMMM immummum 
ROMMEM 

I so 

.._.. 

'o  WIMMEMEMEMMEDEMEM  . 
1 

MMMMMMMMMMMMMMMMM MEM 
ME MMMMMMMM IIMMEMPMEMEM 
112.111.1~~111111.11111 

Culiseta subochrea Coquillettidia richiardii Aedes vexans , , 

FIGURA 3. Localització d'especies deis generes Culiseta, Coquillettidia i Aedes. 

Carex sp., etc i on faigua sigui present tot l'any (e-stany de Palau, basses d'en 
Coll...) (Fig. 3). Les larves es fixen a la part submergida de les plantes mitjangant el 
tub respiratori, modificat en forma de ganxo i d'aquesta forma obtenen l'oxigen 
dels tubs aerífers de la planta. Per recollectar les larves s'han de trepitjar les plantes 
aquátiques i esperar que es desenganxin i surtin a la superfície. Va ésser localitzada 
al litoral francés l'any 1966 per Rioux. Actualment es coneix la seva presencia als 
departaments de Bouches-du-Rhóne, Gard, Hérault, Aude i Pyrinées Orientales: , 

Piquen a la sortida i posta del sol. Els adults són d'una mida forga gran, 
semblant a la dels del genere Culiseta. Es troba associat a Coquillettidia buxtoni. 

Coquillettidia (Coquillettidia) buxtoni (Edwards, 1923) 

Ocupa el mateix biótop que Coquillettidia richiardü, ja que té els mateixos 
requeriments ecológics. 

Fins ara no havia estat trobat al Principat ni a la península Ibérica. A l'Em-
pordá, ha estat capturat en forma d'imago femella. Si, com s'ha esmentat anterior-
ment, Coquillettidia richiardü és difícil de localitzar, Coquillettidia buxtoni ho és més, ja que s'hi suma la dificultat de la seva migrada densitat larvária. Al litoral medi-
terrani francés, hi és en un 1 % respecte a Coquillettidia richiardü. 

Génere Aedes (Meigen) 

Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 

Barcelona (Encinas 1982) 
Distribució indo-holártica 

Ha estat trobat en forma larvária a les zones de més a l'interior de l'área d'es-
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tudi, especialment a les Closes (Fig. 3). Sempre que s'ha trobat estava associat a 
Aedes caspius, peró era menor la densitat d'Aedes vexans. Mostra una certa tendencia 
per ocupar els recs que envolten les Closes i sembla que a l'hora de fer la posta té 
uns requeriments etoecológics que el diferencien d'Aedes caspius. El percentatge 
d'Aedes vexans trobat a la zona periférica de les Closes sol oscillar entre un 16 i un 
33 %, i és d'un 5 % a la zona central del prat. 

La hivemació, la realitza en forma d'ou. Aedes vexans es pot traslladar a grans 
distáncies, mitjangant els corrents d'aire humit. Les eclosions de les nimfes tenen 
lloc de la primavera fins a la tardor. 

Pica tant les persones com els animals doméstics i les aus, i va lligat a la trans-
missió de diverses malalties. 

Aedes (Aedeimorphus) vittatus (Bigot, 1861) 

Barcelona (Encinas, 1982) 
Distribució eumediterránia 

El seu hábitat no és característic de la maresma empordanesa, ja que les larves 
es desenvolupen en basses formades en forats de roques (Rook-pools) en rius i rie-
rols. Aquestes aigües solen ésser dolces, clares i assolellades. A la badia de Roses i 
el baix Ter, s'ha capturat sempre en forma d'imago femella (estany de Castelló, Sant 

• Joan i l'Estartit). Els claps larvaris més propers que hi ha són les basses que es for-
men en els rierols dels «aspres», a les serres del Verdera i del Montgrí, d'on els 
adults es traslladen fins a la plana, mitjangant els corrents d'aire de component 
nord i est. 

Es un mosquit antropófil, exófil, i actiu a la posta de sol. 

Aedal (Fin/aya) genicula tus (Olivier, 1791) 

Garrotxa, Fageda d'en Jordá (Broto, 1984) 
Distribució paleártica 

Ha estat localitzat en forats de diferents plantades de plátans tant a l'Alt com 
al Baix Empordá (Fig. 4). Els forats són deis arbres que han estat tallats, i també 
deis que es formen entre dos arbres grans i que tenen una mateixa base, per la qual 
cosa, les cavitats sempre es troben a pocs centímetres de terra. 

Viu associat a Anopheles plumbeus, mosquit que també és limnodendrófil. 
Rioux el troba associat, a més, amb Orthoodomya pulchripalpis i Aedes berlandi. 

Els claps larvaris són fortament anóxics i tenen el fons ric amb materia orgá: 
nica d'origen vegetal. 

Aedes (Caspius) caspius (Pallas, 1771) 

Barcelona, Tarragona (Encinas, 1982) 
Distribució paleártica 

•És el culícid dominant a l'Alt Empordá, i, en menor grau, al Baix Empordá, 
on ocupa els hábitats més extensos; cria en salzedes, rubines, canyissars, prats de 
dall, closes i recs (Fig. 4). Les densitats larváries són forga altes. Durant les captu-
res d'adults (utilitzant el brag d'una persona com esquer) s'han arribat a capturar 
184 exemplars en mitja hora. 

Hivema en forma d'ou, encara que podem trobar larves en qualsevol mes de 
l'hivem. Les eclosions s'inicien el mes de marg i duren, si les temperatures es man-
tenen suans, fins al novembre. 
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, Aedes geniculatus Aedes caspius Aedes mariae 

FIGURA 4. Localització d'espécies del génere Aedes. 

Está associat amb Aedes detritus, Aedes vexans, Culiseta longiareolata, Culiseta 
annulata, Culiseta subochrea, Culex pipiens, Culex hortensis, Anopheles maculipennis i _ 
Aedes rusticus. 

És exófil i fortament antropófil. Pica preferentment a la sortida del sol i a la 
posta, peró en el lloc de repós dels adults pot picar a pie dia. 

Aedes (Caspius) mariae (Sergent i Sergent, 1903) 

Girona, Barcelona, Tarragona (Encinas, 1982) 
Distribució mediterránia 

, 
Culícid estricta/Tient lligat al litoral (Fig. 4). El seu clap larvari és molt espe-

 

cialitzat, ja que realitza les postes en els forats de les roques vora la mar. L'aigua 
que conté els forats és tant d'origen mar( com de pluja, la qual cosa fa que els 
índexs de salinitat arribin a ésser forga alts. El mes de juny de 1984 es varen con-

 

trolar lés salinitats d'alg-uns d'aquests claps: usant la conductivitat de l'aigua, les 
.. máximes enregistrades han estat de 68 microS/cm, valor que supera el de l'aigua 

del mar; les temperatures máximes foren de 31 °C. 
Es un culícid heliófil, la qual cosa implica que els claps tenen una forta evapo-

 

ració i, consegüentment, una major concentració de les sals dissoltes. , 
D'adult té un comportament antropófil, pica sobretot a la sortida i,la posta del , sol i es mostra molt agressiu. 
Ha estat trobat associat amb Culiseta longiareolata i Culex pipiens. 

Aedes (Communis) detritus (Haliday, 1833) 
Garraf i Tarragonés (Broto, 1984) , 
Distribució mediterránia 
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• 

Bis claps larvaris d'Aedes detritus coincideixen amb els d'Aedes caspius, encara 
que la preséncia de les larves no coincideix en el temps (Fig. 5). Es un mosquit deis 
mesos freds, les larves apareixen del mes d'octubre fins al mes de marg. Está lligat 
a les zones salabroses i, per tant, al litoral. 

S'associa amb Culiséta litorea, Aedes caspius, Culiseta subochrea i Culex pipiens. 

Aedes (Rusticoidus) rusticus (Rosi, 1780) 

Ha estat localitzat, una sola vegada, a l'Alt Empordá, en forma larvária (Fig. 
5). El clap larvari és un canyissar d'aigües riques en matéria orgánica d'origen ve-
getal. 

És de costums antropófils. Segons ENCINAS (1982), pot colonitzar les aigiies 
temporals i els corrents. 

Es la primera vegada que se'n té referéncia al Principat. 

Génere Culex Linnaeus 

Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1889) 

Barcelona, Tarragona (Encinas, 1982) 
Distribució mediterránia 

S'ha localitzat en un deis hábitats més típics de l'espécie: els arrossars, on és 
poc freqüent (Fig. 5). Se'l troba en densitat baixa, i associat a Anopheles maculipennis. 
Rioux el troba associat a Aedes caspius, Anopheles inaculipennis, Culex pipiens, especies 
que en aquest cas, també ocupen els arrossars. La seva picada és molt dolorosa. 
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FIGURA 5. Localització d'espécies deis generes Aedes i Culex. 
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Culex (Culex) pipiens (Linnaeus, 1758) 

Tot Catalunya (Encinas, 1982) 
Distribució paleártica 

, 
Habita tot tipus d'aigües i té una gran plasticitat ecológica (Fig. 6). Es troba , 

des de les aigües de les fosses séptiques, fins a les que es troben al bell rilig del 
camp i amb un contingut de materia orgánica molt més baix. 

Culex pipiens és un complex format per tres subspécies. Els imagos nascuts en 
el medi «rural» tenen un comportament'—a l'hora de buscar l'aliment— fortament 
ornitófil, mentre que els imagos nascuts en nuclis urbans molt contaminats són an-

 

tropófils, i queda un tercer tipus de larves, que són les d'origen periurbá, les quals 
, tenen un comportament intermedi, entre el dels dos tipus esmentats anteriorment. 

- Hom ha trobat larves de Culex pipiens al llarg de tot l'any; són, peró, més 
abundants durant els mesos d'estiu. , 

- S'associa amb gairebé totes les especies trnbades, tret de les limnodendrófiles. 

Culex (Maillotia) hortensis (Ficalbi, 1889) 

Barcelona (Encinas, 1982) 
, Garrobra, Ripollés, Cerdanya i Pallars Jussá (Broto, 1984) 

Distribució eumediterránia 

Se'l troba en claps d'origen humá, com són els abeuradors i sifons de regada, i 
en claps naturals, com forats de roca, etc. (Fig. 6). Té una certa plasticitat ecológi-

 

ca, la qual cosa queda demostrada amb l'ample ventall d'especies amb les quals s'as-

 

socia: Culiseta annulata, Culiseta subochrea, Culiseta longiareolata, Culex p.ipiens, Aedes 
vittatus, Aedes detritus, Aedes mariae, Anopheles claviger, (RIOUX 1958). , 

Utilitza com a presa els animals poiquiloterms, com els réptils i els amfibis. 
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Culex (Neoculex) impudicus (Ficalbi, 1890) 

Barcelona (Encinas, 1982) 
Ripollés, Garrotxa, Girona (Broto, 1984) 
Distribució circumniediterránia 

Viu en claps reduits i ombrívols, encara que pot colonitzar zones de grans 
dimensions cobertes de vegetació, com són els recs de drenatge que hi ha a la zona 
de les Closes de Castelló d'Empúries (Fig. 6). 

Pot viure associat a Anopheles claviger i Culiseta annulata. D'adult hiverna 
amagat en forats d'arbre i a d'altres llocs. 
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MACROLEP1DÓPTERS 
NOCTURNS 

DELS AIGUAMOLLS D1-1S 
VOLTANTS DEL RIU MUGA 

A. MASÓ, J. J. PÉREZ DE-GREGORIO, 
E VALLHONRAT 



NOCTURNAL MACROLEPIDOPTERA 
OF MARCHES IN THE AREA SURROUNDING 
THE RIVER MUGA 

Summary 
This study covers the marsh area between the outlets of the rivers Muga and Fluviá and their 

environs. 
The capturing campaign took place during the course of the years 1981/82/83/84. The inte-

 

rest of the report extends over the local area which is the object of this study, as the halophilous • 
fauna and Catalan marshes (including that of the Ebre delta) are known nearly as little as the lbe-

 

rian one. 
As we found out in this study, the marshes are an exception on the coast line which normally 

is poor in species and with little diversity. In fact, the fauna is very different from that in the su-

 

., rrounding areas. The number of species is not especially high, but many of them cannot be found 
anywhere else in Catalonia nor even at times on the lberian peninsula. 

Our methodology consisted basically in collecting macrolepidoptera with actinic light traps 
(Heath type), although sporadically we caught some diurna( species as well as one or two microlepi-
dopteron. Normally we installed two traps: one in the halophilous area (next to the beach), and an-
other one in the marsh area (fresh water marshes in the interior), all during the course of several 
months each year. 

The census exceeded two hundred species of Lepidoptera (for both media checked, and for mi-
cro— and macro-lepidoptera). Apart from those that are new references, many are interesting, as 
they have seldom been mentioned before. We also established the differences in rfiversity, abundan-
ce and other parameters, and we always separated the halophilous and the marshy area. All in all, 
the majo purpose of this study is lo increase knowledge of this urrtil now practically unexplored 
area. 

• 
• 

• 
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INTRODUCCIÓ 

La fauna lepidopterológica deis aiguamolls empordanesos no ha estat gens 
estudiada. Només se'n coneixen algunes especies citades per CuNi (1885) de Roses 
i alguna altra citació esporádica moderna. Tampoc no es coneix el poblament 
d'altres zones humides del país o de la península Ibérica. Aquest és un motiu d'inte-
rés per a dur a terme aquest treball, el qual ha donat com a resultat trobar un con-
junt d'especies originals per llur raresa, diversitat o novetat. 

Efectivament, els aiguamolls reuneixen una fauna entomológica que, si bé a 
primer cop d'ull sembla pobra en especies, presenta un indubtable interés. Aquest 
és fonamentat en l'exclusivitat de la zona i en l'especial adaptació als indrets palus-
tres, halófils i al medi geobotánic en el qual es desenvolupen els lepidópters. 

MÉTODES 

L'objecte d'aquest treball és només la fauna de macrolepidópters nocturns, 
certament la més important. Els microlepidópters solament han estat tinguts en 
compte per als cálculs de diversitat i no figuren a la llista taxonómica perqué 
resultaria molt fragmentária a causa de les dificultats de classificació. D'altra 
banda, en les ocasions en qué ha estat recorreguda la zona de dia, no ha estat vist 
gairebé cap lepidópter diürn, fora de molt pocs exemplars d'especies banals, que no 
tindria cap interés citar. Hom esmentará com a cas excepcional el del nimfálid Da-
naus chrysippus. 

La prospecció de la zona comengá el 1981, prosseguí intensament els anys 
1982 i 1983, i finalitzá amb una visita el 1984. Les dates són les següents: 

1981: 25-IX. 
1982: 30-IV, 8-V, 15-V, 29-V, 12-VI, 29-VI, 10-VII, 8-VIII, 9-VIII, 18-IX i 

2-X. 
1983: 14-V, 21-y, 4-VI, 11-VI, 16-VI, 9-VII, 13-VIII, 3-IX i 8-X. 
1984: 1-VII. 
El total de jomades ha estat de 22. La recollida de material ha estat feta majo-

ritáriament els períodes de maig-juny i finals d'agost-setembre. Han estat recollits 
1.688 exemplars en total. 

El métode de recollecció de material ha consistit a collocar trampes de llum 
actínica del tipus Heath, a partir del crepuscle i durant unes quatre hores de mitja-
na per jornada. Cada vegada, hom situava dues trampes: una a la zona d'aigua dolga 
i raltra, a la zona d'aigua salada. 

El punt de situació de la trampa de la zona d'aigua dolga era en un prat deis 
aiguamolls de Castelló d'Empúries, concretament en un lloc anomenat les Closes 
del Tec (UTM: EG 07), a 3 km de la costa i envoltat de conreus. Hom va situar-la 
esporádicament a altres zones més a l'interior, com al Cortal Avinyó i a Palau-
saverdera. 
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La trampa de la zona d'aigua salada era situada a la banda esquerra de la 
Muga, a uns 200 metres de la platja, al salicornár de l'indret anomenat la Robina 
(UTM: EG 07). Esporádicament també se situá a la zona deis set estanys, entre la 
Muga i el Fluviá (UTM: EG 17), en plena franja de dunes. 

Les dades que hom assenyala de cada espécie són les següents: 

Génere i espécie. Només s'esmentará la subspécie en el cas que aquesta sigui 
una de les ámpliament acceptades, i tingui interés citar-la. 

— Mesos durant els quals ha estat recollida. Es donará la data exacta en els casos 
d'un sol exemplar o quan l'espécie sigui una novetat per a la fauna catalana o 
ibérica. 

— Abundáncia relativa a cada zona seguint els indexs següents: Espécie esporádica 
(1, 2 o 3 exemplars recollits a la zona referida), molt rara (4 o 5 exemplars), 

• rara (6 o 7), poc freqüent (8 o 9), freqüent (10 o 11), abundant (12 o 13), molt 
abundant (14 o 15). Els casos de més de 15 exemplars es comenten indicant el 
nombre exacte. 

— Darrera de l'anotació d'abundáncia s'indicará si aquesta es dóna a la zona d'ai-
gua dolga (D) o a la zona d'aigua salada (S). 

1 
— Finalment, hom inclou, si és el cas, alguna observació complementária, particu-

 

larment si es tracta d'una espécie palustre i sobre l'interés determinat que pre-
senta la seva taxonomia o distribució. Si la troballa és important des del punt de 
vista biogeográfic, es donen indicacions de la seva área de distribució coneguda. 
Si hom no hi afegeix cap observació, és que es tracta d'una espécie estesa pel 
país o comuna. 

1 
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LLISTA TAXONÓMICA COMENTADA 

A la llista d'especies censades que ve a continuació ?ha seguit la sistemática de 
LERAUT (1980). Les especies que mai no han estat citades.de Catalunya són marca-
des amb un asterisc (*); i les que no ho han estat de la península Ibérica, amb dos 
asteriscs (**). 

• Família COSSIDAE. (1 espécie) • 

Phragmataecia castaneae. V, VI, VII, VIII, IX. Poc freqüent a S, peró especie 
dominant a D (39 exemplars), on és la més abundant llevat del cas excepcional de 
Discestra sodae. Aquest únic representant dels cóssids és palustre, conegut deis in-

 

drets humits de la península Ibérica. L'eruga i la crisálide són endófites a les 
canyes. 

Família LASIOCAMPIDAE. (2 espécies) 

Lasiocampa trifolii. Els 13 exemplars trobats acudiren tots el match( dia 
(3-IX-83), als set estanys salats (abundant). 

Gastropacha quercifolia. Un sol exemplar a D (4-VI-83). 

Família SPHINGIDAE.(5 espécies) 

Acherontia atropos. Un sol exemplar al Cortal Avinyó (D), el 25-IX-81. 
Smerinthus ocellata.V, VI. Molt rara a D. 
Hyles euphorbiae. V, VI, Rara a S. 
Deilephila elpenor. VI, VII. Esporádica a D. 
D. porcellus. VII, VIII, IX. Molt rara a D, i 1 sol exemplar a S. 

Família GEOMETRIDAE. (36 especies) 

Aplasta °nonada. V, VI; VIII. Molt rara a S. 
Euchloris smaragdaria. V, VI; IX. Rara a S. Aquesta especie, a Anglaterra, és 

confinada a indrets pantanosos. A Europa, és d'hábitats més variats. Estesa fins al 
Pirineu, no havia estat citada de cap localitat del litoral catalá. 

Chlorissa pulmentaria. 1 ex. el 15-V-82 (S). 
Chlorissa faustinata. IX. Esporádica a D. Després de la primera citació de CUM 

(1874), només se'n coneixen tres més de Catalunya. 
Microloxia herbaria. 1 ex. 9-VII-83 a S. Segona citació de Catalunya després 

de Palou i St. Pere de Vilamajor (Valles Oriental) (SAGARRA, 1915). 
Cyclophora puppillaria. 1 ex. el 12-V-82 a S. 
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Timandra griseata. 26-IX-81. 1 ex. al Cortal Avinyó (D). 
Scopula ornata. 26-IX-81. 1 ex. al Cortal Avinyó (D). 
Scopula rubiginata. V; IX. Molt rara a S. 
Scopula marginepunctata. 26-VI-82. 1 ex. a S. 
Scopula imitarla. 26-IX-82. 1 ex. al Cortal Avinyó (D). 
Scopula immutata. 18-IX-82. 1 ex. a D. Només ha estat citada de Catalunya per 

CUNI (1874) de diverses localitats i per IBARRA (1975) de la Vall d'Aran. 
Scopula enlutada. V, VI, VII; IX. 22 ex. a S. i rara a D. Palustre i halófila. 
Scopula minorata ochroleucaria. VI; IX, X. Esporádica a S. i a D. Només ha estat 

citada dues vegades de localitats catalanes i molt poques de la península Ibérica. 
Idaea ochrata. VI. Esporádica a S. 
Idaea muricata.* VI; VIII. Esporádica a S. i a D. Espécie palustre, no citada 

anteriorment de Catalunya. Primera captura: el 12-VI-82. 
Idaea filicata. V, VI; IX, X. Molt rara a S. i a D. 
Idaea alyssumata. 1-VIII-82. 1 ex. a D. A Catalunya només havia estat citada de 

Das (Cerdanya) (VALLHONRAT, 1983) i de la Jonquera (Alt Empordá) (BOLLAND, 
1983). 

Idaea bustilloi.* V, VI; VIII, IX. Molt rara a S. i a D. Descrita dels voltants de 
Madrid (AGENjo, 1967), se'n coneixen molt poques localitats peninsulars. No cita-

 

da de Catalunya. Primera captura: el 21-V-82. 
Idaea subsericeata. IX. Esporádica a D. 
Rhodometra sacraria. IX, X. Esporádica a D. 
Casilda consecraria. 9-VII-83. 1 ex. a S. Segona citació de Catalunya després de 

la d'Anglesola (Urgen) (SAGARRA, 1922). 
Orthonama obstipata. VI, VII; X. Esporádica a D. 
Eupithecia centaureata. V; IX. Freqüent a D. i esporádica a S. 
Eupithecia ultimaria. V, VI; VIII. Molt abundant a S. i poc freqüent a D. L'úni-

 

ca citació coneguda de Catalunya és la de CUN1 (1874) deis marges del Llobregat. 
L'eruga s'alimenta de les flors del tamariu (Tamarix gallica). 

Gymnoscelis rufifasciata. VIII; X. Esporádica a D. 
Stegania trimaculata. V, VI, VII, VIII. Esporádica a D. i a S. 
Semiothira aestimaria. VI, VII, VIII. Poc freqüent a S. i rara a D. Citada per 

CUN1 (1874), posteriorment ha estat citada de tres localitats costaneres catalanes i 
de Juneda. L'eruga s'alimenta del tamariu (Tamarix gallica). 

Semiothisa clathrata. 26-IX-81. 1 ex. a Cortal Avinyó (D). 
Tephrina murinaria.VI, VII; IX. Molt rara a S. i esporádica a D. 
Petrophora narbonea. X. Esporádica a D. 
Ennomos alniaria. VII. Esporádica a D. 
Ennomos fuscantaria. IX. Esporádica a D. L'única citació anterior de Catalunya 

és de Parets (Valles Oriental) (FLORES, 1981). 
Menophra abruptaria. 8-X-83. 1 ex. a Palau-saverdera. 
Peribatodes rhomboidaria. V, VI; IX. Rara a D. 
Peribatodes manuelaria. 16-VI-83. 1 ex. a D. 

Família NOTODONTIDAE. (1 especie) 

Pterostoma pa/piña. IV, V. Esporádica a D. 
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Família LYMANTRIIDAE. (2 especies) 

Lynantria dispar. VII; IX. Rara a D i esporádica a S. Plaga polífaga. 
Arctornis l-nigrum. Un sol exemplar a D (25-IX-81), al Cortal Avinyó. 

Família ARCTIIDAE. (9 especies) 

Pelosia muscerda. Un sol exemplar a D (1-VIII-82). 
R obtusa.** VI, VII. Rara (7 exemplars), peró exclusiva de l'indret dolg, d'on 

és bona indicadora. Especie palustre, no trobada anteriorment a la Península. Re-
centment, s'ha capturat al delta de l'Ebre (Orozco leg.). 

Edema caniola. VI, VII, VIII, volant en 2 generacions. Una de les poques espé-
cies dominants aSia D, especialment en aquest últim lloc. Els individus recollits 
són de la forma típica de litoral, que difereix de la normal de l'interior per la mida 
més petita i la tendencia a la difuminació o manca del marge groc de l'anvers de les 
ales anteriors. 

Apaidia mesogona. V, VI. Esporádica a D. 
Arctia villica. Un sol exemplar capturat a S (14-V-83). 
Cynbalophora pudica. 5 individus capturats el 25-IX-81 al Cortal Avinyó (D). 
Spilosoma lubridpeda. IV, V, VI, VII, VIII. Esporádica a S, peró molt abundant 

a D, d'on és bona indicadora. 
S. urticae. V, VI, VII, VIII, IX, volant en 2 generacions. Després de D. sodae, és 

l'especie més abundant dels aiguamolls considerats en conjunt, i és una de les do-
minants a D. Árctid típicament palustre, es coneix de diversos indrets humits de 
Catalunya. 

Phragmatobia fuliginosa. VI, VII. Trobada a D i S, peró molt rara. 

Família NOLIDAE. (3 especies) 

Meganola albuk. Un exemplar capturat a D el 29-V-82. 
Nola squalida.* 2 generacions: V, VI i VII, VIII, IX. Molt rara a D, peró 

freqüent a S. La primera captura a Catalunya d'aquesta espécie palustre es va rea-
litzar el 8-V-82. Estesa per tota la zona litoral mediterránia, els exemplars catalans 
pertanyen a la subspécie turanica, erróniament considerada bona especie per algun 
autor. 

N chlamytulalis. V, VI, VII, VIII. Molt rara a D i esporádica a S. 

Família NOCTUIDAE. (72 especies) 

Agrotis graslini. Un exemplar trobat a S el 3-IX-83. Aquesta especie palustre i 
halófila viu als litorals francés i andalús, peró és molt rara a la península Ibérica. 
De Catalunya no s'ha citat des del 1874 (CuNI). L'eruga menja Ammophila arenaria 
i Aetheorrhiza bulbosa. 

A. exclamationis. V, VI; VIII, IX. Poc freqüent a S i rara a D. 
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FIGURA 3. 1: Agrotis graslini, d. 2: Discestra sodae, d. 3: Mamestra blenna, d. 4: Mamestra corsica 
ssp: weissi, d. 

A. ipsilion. Rara a S (6 exemplars capturats el 3-IX-83). 
Ochropieura »cta. Esporádica a D. Els 3 individüs (trobats 11-V-82) pertanyen 

a la subspécie unimacula. 
O. leucogaster. VI, VII, VIII. Esporádica aDia S. 
Noctua pronuba. VI, VII; IX. Trobada aSia D, pero esporádicament. 
N comes. VII; IX. Rara a S. 
N. janthina. Un sol exemplar a D el 9-VII-83. 
Xestia xanthographa. IX. Esporádica a D. 
Discestra trOlii. IV, V, VI, VII; IX. Poc freqüent, peró constant, a D i esporá-

 

dica a S. 
D. rodete. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Máxima perdurabilitat i sobretot máxima 

abundáncia en ambdós llocs, amb molta diferéncia sobre la següent espécie, car 
aplega prop del 40 % del total de captures comptant els microlepidépters. Malgrat 
ser l'espécie dominant, a Catalunya no se citá fins l'any 1976. Es palustre i halbfila, 
peró no estricta. 

Mamestra oleracea. IV, V, VI. Esporádica aSia D. 
M. blenna (=peregrina). Hom suposa que té dues generacions: V, VI, VII i VIII, 

IX. Espécie subdominant a les dues zones (a S gairebé es podria considerar domi-

 

nant, ja que, si s'exceptua D. rodete, és la 3a. espécie més abundant). Tanmateix, 
aquest lepidópter halófil és molt rar a la península Ibérica. A les nostres latituds 
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FIGURA 4. 1: Mythimna pudonna, d. 2 i 3: d i 9 de Mythimna straminaea. 4: Mythimna littoralis, d. 5: 
Mythimna obsoleta, d. 6: Mythimna zeae, d. 
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FIGURA t. 1 í 2: d i de Nonagtia typhae. 3: Archanara gemini puncta, d. 4: Chilodes maritimus, 
d. 

només es coneix de Barcelona (WEISS, 1915), i DUFAY (1961) indica que, després 
de recercar molt a Banyuls (Vallespir), només hi trobá 1 exemplar. 

M corsica. IV, V, VI. Molt rara a S i esporádica a D. Espécie típica de Pinte-
rior, és rara al litoral catalá. Els exemplars capturats són de la suposada subspécie 

Alguns autors consideren corsica una subspécie de M bicolarata (LERAuT, 
1980). 

Hadena si/enes. IV, V. Esporádica a D. Espécie molt rara a Catalunya. 
Tholera decímalis. 2 exemplars capturats a S el 8-X-83. 
Mythimna albipuncta. Un sol individu el 3-IX-83 a S. 
M vitellina. V, VI; VIH-IX. Rara a D i molt rara a S, peró amb forga constán-

cia. 
M unipuncta. VI, VII; IX. Rara aSi a D. 
M pudarina. D'aquesta espécie palustre, només se'n trobá 1 exemplar a S el 

3-IX-83. 
M straminea.* V, VI; IX. Rara a D i esporádica a S. Primera citació de Cata-

lunya; posteriorment s'ha trobat al delta de l'Ebre (VH-84, Orozco leg.). Espécie 
palustre. 

M riparia. V, VI, VII; IX. Molt rara a S peró molt abundant (prácticament 
subdominant) a D. 
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Calophasia almoravida. D'aquesta especie, molt rara a Catalunya, només .se'n va 
trobar un individu el 1-V-82 a D. 

Metopoceras felicina. IV; VI, VII Rara a S i molt rara a D. Espécie comuna a les 
zones interiors, peró no al litoral catalá. 

Recoropha canteneri. V. Esporádica a S. 
Simyra albovenosa. VI, VII, VIII, IX. Poc freqüent a D i rara a S. Aquesta espé-

 

cie és palustre i es coneix d'altres indrets humits de Catalunya, tant del litoral com 
de l'interior. 

Acronicta rumicis. VII; IX. Molt rara a D. 
Cryphia algae. Un sol exemplar de l'1-VII-84, a D. 
Pyrois effusa. Una sola captura a D l'1-VII-84. 
Talpohila vitalba. IX. Molt rara a D i esporádica a S. 
Actinotia hyperici. El 29-V-82 es trobá l'únic exemplar, a D. 
Apamea anceps (=sordida).* Fins ara, a la península només es coneixia de les re-

 

. gions interiors i dels Pirineus centrals. La femella del 8-V-82 fou la primera captu-

 

ra a Catalunya; després se'n trobá un altre exemplar (d') el 4-VI-83. Es el represen-

 

tant del genere que yola més baix a Catalunya. 
Lup erina testacea. IX. Rara aDi a S. 
Hydraecia osseola. IX. Molt rara a D i esporádica a S. Aquesta especie palustre 

és l'únic representant del genere a Catalunya. DUFAY (op. cit.) la citá de Canet de 
Rosselló, i del Principat només es coneix la citació del mateix autor dé Sant Pere 
Pescador (1971). Els exemplars capturats pertanyen a la subspécie hucherardi. 

Celaena lettcostigma.** La primera captura d'aquesta especie palustre, que es co-

 

neixia del nord i del centre d'Europa, s'efectuá el 9-VII-83, a S, i era de la f. fibrosa. 
El dia 1-VII-84 s'agafaren 2 exemplars a D de la forma nominal. Posteriorment, 
s'ha trobat al delta de l'Ebre (VII-84) (Orozco leg.). Les erugues són endófites, i 
viuen dins les tiges del lliri groc (Iris pseudacorus) i de diverses especies del genere 
Carex. 

Nonagria typhae. VI, VII; 1X. Rara a D, d'on és bona indicadora. Especie palus-

 

tre, d'erugues endófites. També es coneix del delta de l'Ebre. 
Archanara geminipuncta. El 10-VII-82 es capturaren 2 exemplars, a D, d'aquesta 

especie palustre. Les erugues, endófites, viuen a l'interior de les canyes. També s'ha 
trobat al delta de l'Ebre (Orozco leg.). 

A Jparganü. VII, VIII. Molt rara a D i esporádica a S. Especie palustre; per a 
Feruga, idéntic comentan i que l'anterior. 

Sesamia nonagrioides. 2 exemplars capturats a D el 15-V-82. El mateix comen-

 

tan i pel que fa a l'especie i Feruga que les dues anteriors. Plaga del blat de moro 
(Zea mays). 

SpodOtera exigua. VI, VII; IX. Esporádica a S i D. 
Chilodes maritinna. V; VIL Esporádica a D. A Catalunya només es coneixia del 

Prat de Llobregat (FLORES, 1980) i de Sant Cebriá, i de Canet de Rosselló (DUFAY 
& MAZEL, 1982). 

Athetis hospes. Un sol exemplar el 13-VIII-83, a S. 
Heliothír viriplaca (=dipsacea). VI, VII, VIII Molt rara a S, peró abundant a D. 
H. peltigera. 2 individus a S del 3-DC-83. 
H. armigera. Molt rara a S (4 exemplars del 3-IX-83). 
Protoschinia scutosa. Un sol exemplar a S, del 3-IX-83. 
Axylia putris. El 15-V-82 hom capturá Fúnic exemplar a D. 
Eublemma parva. VII, VIII, IX. Poc freqüent a D, peró especie dominant a S, 

on és la més abundant, després de D. sodas. Es tracta de la subspécie rukeacta. 
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FIGURA 7, 1: Euchloris smaragdana. 2: Scopula emutaria. 3: idaea muricata 4: Casilda (Antophilaria) 

consecraria. 5: Eupithecia ultimaná. 6: Semiothisa aestimaria. 

, 
E. candidana. V, VI; IX. Rara a S i molt rara a D. 
E. jucunda. El 29-V-82 hom en realitzá rúnica captura, a D. 

E. c£ blandida. Aquest individu dubtós fou agafat a S el 4-VI-83. 

, Lithacodia pygarga. 2 exemplars del 15-V-82, a D. 
Acontia lucida: V, VI, VII. Esporádica a D. 
Nycteola asiatica. Un sol exemplar del 25-IX-81, a D. Especie no estrictament 

palustre, perb amb tendéncia a viure a zones humides (trobada a Susqueda i Llorá). 

Barias clorana. VI, VII. Molt rara a D. 
Abrostola trigemina. V, VI. Esporádica a D. , 
Macdunnoughia confusa. Un sol exemplar a S del 25-IX-81. , 

: 
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Plusia festucae. V, VI, VII; IX. Rara a S i molt rara a D. Espécie no estricta-

 

ment palustre, peró que abunda a les platges. 
Autographa gamma. V, VI, VII; IX. Rara aSi a D. Eruga polffaga, plaga deis 

conreus. 
Trichoplusia ni. L'única captura es realitzá a D el 25-IX-31. 
Clytie illunaris. V, VI, VII, VIII. Poc freqüent a S, peró molt abundara a D. 

L'eruga menja Tamarix gallica i T africana. Aquesta espécie palustre ja fou citada per 
CUM (1874) de Sant Boi de Llobregat i del Papiol. Posteriorment, a Catalunya no-

 

més s'ha trobat als voltants de Tortosa (AGENJO, 1958) i a Banyuls de la Maxenda 
(DuFAY, 1961). Es coneix d'altres indrets de la Península i les Balears. 

Dysgonia algira. V, VI, VII. Molt rara a D. 
Tyta luctuosa. V, VI. Esporádica a D i S. 
Lygephila craccae. Una sola captura del 9-VII-83, a D. 
Scoliopteax libatrix. Un exemplar a D, del 9-V111-82. 
Rivula sericealis. L'únic individu es trobá a D l'1-V111-82. 
Macrochilo cribumalis.* * Un exemplar a D el 12-V1-82, primera captura ibérica 

d'aquesta espécie palustre coneguda dels aiguamolls d'Europa central. Eruga endó-

 

faa als joncs. 

Com a anécdota, podem citar dos nimfálids (diürns) que entraren a la trampa 
de llurn: Aglair urticae i Cynthia cardui. Pel que fa als microlepidópters, val a dir que 
s'han separat. 77 espécies deis 526 exemplars; han resultat ser essencialment pirá-
lids, crámbids i tortrícids; peró hom no els indica perqué molts exemplars resten 
sense determinar i algunes determinacions són dubtoses. Tan sois s'han fet servir 
per a calcular els índexs de diversitat. Tanmateix, hom indicará dues citacions im-
portants de la familia Pyralidae: 

Scirpophaga praelata, interessant espécie palustre que menja jonc Schoenoplectus 
lacustris. 

Nascia cilialis,* * la més important pel fet que era desconeguda de la península 
Ibérica. 

Finalment, hom indicará la important migració del nimfálid Danaus chrysippus 
que es produí a tota la costa catalana l'estiu i la tardor de l'any 1983. Els aigua-
mons de l'Empordá foren un deis llocs on la migració va ser en massa (l'altre fou el 
delta de l'Ebre); s'observaren milers d'exemplars procedents del nord d'Africa. 
Aquest Danainae es trobá per primera vegada a la península Ibérica a Elx, l'any 
1980, peró no es coneixia de Catalunya. Dins l'área de l'Empordá, era especialment 
abundara a Sant Pere Pescador, on les femelles, en no trobar les seves plantes 
nutrícies originals (Asclepias curassavica i altres de la mateixa familia), realitzaven la 
posta sobre una corriola del país (C4ystegia sepium). Amb aquesta convolvulácia, 
desconeguda com a planta hoste, les erugues completaren el cicle biológic. Tanma-
teix, val a dir que l'espécie no s'ha adaptat, ja que durant tot el 1984 no se n'obser-
vá cap exemplar (per a més informació, consulteu MASÓ & DE-GREGORIO, 1984). 
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CONCLUSIONS 

Del conjunt de recerques efectuades al llarg de l'any, es dedueix que la pobla-

ció de lepidópters deis aiguamolls té dos períodes de máxima preséncia d'imagos. 

El primer es produeix els mesos de maig i juny, i la segona emergéncia en massa a 

finals d'agost i el setembre. Entremig, es constata una forta diapausa estival deguda 

a l'elevada temperatura i a la sequera. Durant el llarg període que va d'octubre a 

abril, el fred'i el vent (tramuntaria) fan que sigui difícil trobar lepidópters en estat 

adult. El vent fort afecta molt els lepidópters perqué tenen una proporció superfí-

cie alar / pes del cos molt alta. 
S'ha determinat la totalitat deis 1.162 exemplars de macrolepidópters, i ha 

resultat, a part de les diürnes indicades, un cens de 131 espécies, agrupades en 9 

famílies. N'hi ha una de clarament dominant: la deis Noctuidae, amb el 55 % d'es-

 

. pécies. (Si s'hi inclouen els Nolidae, com a subfamília deis Noctuidae, el percentat-

ge puja al 57,3 %). Referit al total de lepidópters (o sigui incloent-hi les 74 espécies 

de microlepidópters i les 3 de diürnes, que s'agrupen en 8 famílies més), els noc-

túids representen el 34,6 % de les espécies. Els Geometridae són la familia subdo-

minant, amb 36 espécies (27,5 % del total de macrolepidópters nocturns). La se-

güent familia (Arctüdae) només té 9 espécies (menys del 7 %). Per tant, hom pot 

dir que la fauna lepidopterológica deis aiguamolls és predominantment formada per 

noctúids i geométrids, i aixó en una proporció superior a d'altres indrets, especial-

ment en el cas deis Noctuidae. 
L'espécie més clarament dominant a tots els aiguamolls és el noctúid Discestra 

sodae (322 exemplars), que representa el 27,7 % de la població de macrolepidópters 

nocturns. El fet que 218 captures s'efectuessin a la zona salada demostra la seva 

condició d'halotoleráncia. Altres espécies dominants, encara que a moka diferéncia, 

són: 

2a. Spilosoma urticae 4,3 % 
3a. Pbragmataecia cartaneae 4,1 % 
4a. Edema cernida 4,0 % 
5a. Mamestra blenna 3,7 % 
6a. Estblemma parva 3,5 % 
7a. Mytbimna obsoleta 3,1 % 
8a. Scopula emularla 2,4% (subdominant) 

Pel que fa als géneres, el més clarament representatiu deis aiguamolls és 

Mythimna, amb 11 espécies, de les quals 6 són palustres. Després, hi ha dos géneres 

ben separats de la resta: Scopula (7 esp.) i Idaea (6). El que segueix (Eublemma) 

només té 4 espécies. 

DIFERENCIES ENTRE LES ZONES 
D'AIGUA DOLCA I D'AIGUA SALADA 

En primer lloc, hom assenyalará la caracterització dominant de cada zona. 
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ZONA D'AIGUA DOLÇA ZONA D'AIGUA SALADA 
la. Discestra sodae 20,3 % la. Discestra sodae 44,6 % 
2a. Pbragmataecia castaneae 7,6 % 2a. Eublemma parva 6,3 % 
3a. Spilosoma urticae 6,1 % 3a. Scopula emutaria 4,5 % 
4a. Eilema caniola 5,9 % 4a. Mamestra bletma 4,3 % 
5a. Mytbinma obsoleto 5,8 % 5a. Spilosoma urticae 3,7 % . 
6a. Mamestra blenna 4,3 % (subdominant) 6a. Ellema t'anida 3,3 % (subdommant) 

Val a dir que, a la zona salabrosa, la domináncia de D. sodae encara és molt 
més notable, i realment resulta un fet extraordinári en una població de lepidópters. 

Si bé en nombre d'exemplars no es constata una diferéncia notable entre la 
zona d'aigua dolga (52 % del total de captures) i la d'aigua salada (48 %), sí que es 
constata en observar el nombre d'espécies que viu a cada lloc. Efectivament, un 
46 % del total de lepidópters només s'han trobat a D; un 22 %, només a S; mentre 
que el 32 % era present en ambdós indrets. Aixó comporta que l'index de diversitat 
de Shannon-Weaver sigui més alt a D (H = 5,9) que a S (H = 5,2). La diversitat 
global dels aiguamolls és H = 6,0, valor molt alt, sobretot si es compara amb el que 
solen tenir les taxocenosis de lepidópters del litoral, molt baixa. 

Pel que fa a les espécies indicadores de cada zona, no n'hi ha mokes, ni són 
gaire bones, per?) hom assenyalará les més destacades. Ordenades, comengant pel 
millor indicador. Les D són: Peribatodes rhomboidaria, Pelosia obtusa, Agrotis ipsillon, 
Nonagria typhae, Spilosoma lubricipeda, Discestra trfo1ii, Eupithecia centaurata i Heliothis 
viriplaca. De la zona S encara se'n poden assenyalar menys: Noctua comes, Euchloris 
smaragdaria i Mythimna sicula. 

Moltes de les espécies censades tenen erugues i fins crisálides endbfites, i 
algunes endogees, especiaknent les que s'alimenten de tiges o arrels de joncs, 
canyes, gramínies, etc. Del total de 131 macrolepidópters nocturns recollits, són 
clarament palustres 25, dels quals 6 són halófils. Aixó significa un 19 % del total, 
peró entre elles representen més del 50 % de captures. A més gairebé totes les 
espécies dominants o subdominants són palustres. Per tant, la població dels aigua-
molls s'ha de considerar predominantment palustre, amb preséncia, peró poca inci-
déncia, d'espécies oportunistes i d'altres de molt abundants al litoral. 

Finalment, indicarem que les 208 espécies de lepidópters trobades no signifi-
quen un cens gaire gran, fins i tot comparat amb la zona litoral, ja de per si pobra 
en espécies. O sigui, que les condicions dels aiguamolls no són excessivament favo-
rables per a la vida dels lepidópters, sinó que més aviat representen un obstacle per 
a la majoria. Ara bé, algunes espécies hi estan ben adaptades. La singularitat de la 
fauna lepidopterológica dels aiguamolls no rau, doncs, en el nombre d'espécies, 
sinó en l'alta diversitat de la població i en el fet que aquesta és formada per espé-
cies diferents de les dels voltants. Hom ja ha assenyalat les que no es coneixen d'al-
tres indrets: 10 són espécies noves per a Catalunya, de les quals 4 tarnbé ho són per 
a la península Ibérica. 
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ICTIOFAUNA 
DELS AIGUAMOLLS 

DE L'EMPORDA 

A. DE SOSTOA, J. V. FERNÁNDEZ COLOMÉ, 

F. J. DE SOSTOA, J. CASAPONSA 



ICTIOFAUNA OF ELS AIGUAMOLLS 
DE L'EMPORDA 

Summary 

This papar concerns lo the ictiofauna in Els Aiguamolls de l'Empordá, including the Fluviá and 
• Muga rivers. Fishes were caught by electrofishing in river basins and bodies of fresh water, and by 

using trammel-nets and hand nets in littoral lagoons and salt water areas. 
The mapping was drawn on a scale of 1:50.000, in U.T.M. projection (each grid corresponding 

tu 1 km2). 
• Ictiological fauna consists of 23 species belonging tu 16 farnilies of Teleosts fish. Sedentary ; 

species are: Phoxinus phoxinus, Barbus mendionalis, Leuciscus cephalus ceph-

 

alus, Lepomis gibbosus, Blennius fluviatilis, Scardinius erythrophthalmus, 
Cyprinus carpio, Gambusia affinis y Gasterosteus aculeatus. Seasonal species: 
Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus, Platichthys flesus flesus, Di-

 

. 
centrarchus labrax, Poma toschistus microps, Atherina boyen and Syngnathus 
abaster. Migratory: Anguilla anguilla and Alosa fallax nilotica. The most important fa-

 

milias are: Cyprinidae, Poeciliidae, Mugilidae and Atherinidae. 
In the studied area there are several types of water: littoral lagoons (Muga Valla, Estany d'En 

Túries, Riereta, Rogara, Serpa, Fonda, Llarga, Massona and Estany Sirvent), fresh water lagoons, per-

 

manent fresh water flow (rivers, canals and channels) and marshy zonas (both fresh and salt 
water). 

The lagoons are colonizad by a small number of species; being the major ones: L. ramada, 
M. cephalus, A. boyeri, G. affinis and A. anguilla; the majority are seasonal and of 
marine origen. Amonw these lagoons the regulating factors are temperature, salinity, and scarce 
commication with the sea. Extremely low temperatures produced multiple deaths of mullets and sil-

 

versides in the winter of 1984-85. 
The salt-water marshes are only slightly deep and with stand extreme temperatures in winter 

and summer, having a strong low tide in the latter season. These zones are inhabited by young mu-

 

Ilets and silversides, as well as by A. iberus and G. affinis. 
Fresh water lagoons, of limitad size (10 tú 30 m. in diameter), are only colonizad by G. af-

 

finis, C. carpio and A. anguilla. 
In permanent fresh water flow, mainly A. anguilla, A. fallax nilotica and D. labrax 

are found. During low tide the rivers are occasionally colonizad by marine species. 
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INTRODUCCIÓ 

Els aiguamolls de l'Empordá constitueixen la zona humida més septentrional 
de la Mediterránia espanyola. Aquesta área, el delta de l'Ebre i l'Albufera de Valén-
cia són els sistemes costaners mediterranis de major relleváncia a la península Ibé-

 

rica. 
Els antecedents bibliográfics sobre la ictiofauna estuárica ibérica són relativa-

ment escassos, i a majoria d'estudis versen sobre el delta de l'Ebre (DEMESTRE, 

ROIG, SOSTOA & SOSTOA, 1977; SOSTOA & SOSTOA, 1981; SOSTOA & SOSTOA, 

1983; SOSTOA & SOSTOA (en premsa); SOSTOA & SOSTOA (en premsa); SOSTOA & 
SOSTOA (en premsa). La zona d'estudi abasta un conjunt de llacunes litorals, con-
ques fluvials, canals de regadiu i árees palustres. El nombre d'espécies capturades 
arriba a 23. La majoria d'espécies que colonitzen aquestes aignes són sedentáries 

. d'origen limnétic; entre elles es troba algun endemisme ibéric: (Aphanius iberus), es-

pécies autóctones, origináries de l'Europa septentrional i meridional com ara Gaste-

rosteus aculeatus, Leuciscus cephalus cephalus i Barbus meridionalis. Espécies de distribu-
ció circummediterránia com: Blennius fluvialitis. Així com espécies allóctones d'ori-

gen europeu com ara: Phoxinus phoxinus i Scardinius erythrophthalmus; d'origen asiátic 

com: Pyprinus carpio; i d'origen nord-americá tals com: Lepomis gibbosus i Gambusia 

affinis. 
Les espécies migratóries que habiten aquestes aigiies són de tipus catádrom 

(Anguilla anguilla) o bé anádrom (Alosa fallax nilotica). D'entre la fauna d'origen 

marí, comuna a la majoria d'estuaris i llacunes litorals de la Mediterránia occiden-

tal, hi destaquen les espécies sedentáries, que tanquen llur cicle biológic a les aigiies 
continentals tals com Atherina boyeri i Syngnathus abaster, i també les espécies seden-
tário-estacionals: mugílids (Mugil cephalus, Liza ramada i Che/ca labrosus), pleuronéc-

tids (Platichth_ys fiesus flesus), serránids (Dicentrarchus labrax) i góbids (Pomatoschistus 
microps). 

1 
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ÁREA D'ESTUDI. DESCRIPC10.  DEL MEDI. 
CARACTERISTIQUES FISIQUES I QUIMIQUES. 

La zona d'estudi comprén el sistema costaner de les llacunes, árees d'aigua-
molls confrontants i canals de regadiu, situats entre les desembocadures dels rius 
Muga i Fluviá (Fig. 1). 

Els rius Fluviá i Muga són de tipus mediterrani, de capgalera baixa, amb un 
régim d'aigües de tipus irregular (coeficient d'irregularitat de 12.50 i 14.20, respec-
tivament, segons SOLÉ-SABARÍS, 1968). El curs inferior d'ambdós, similar al de 
molts rius menors de vessant mediterrani, es caracteritza per tenir un cabal absolut 
baix (1.07 m3/s per al Fluviá i 2.06 m3/s per a la Muga). 

Els canals de regadiu més importants són el canal Sirvent i el rec del Molí. El 
primer comunica el rec Madral i la séquia Mota de l'Estany amb el riu Fluviá, a tra-
vés de la xarxa de canals de la urbanització Fluviá-marina, próxima a la desemboca-
dura. El rec del Molí parteix del riu Manol i desemboca a la llacuna de la Massona. 
Tots dos canals estan comunicats entre ells a través de séquies, tot i que, actual-
ment, la majoria no són pas funcionals. 

Les principals masses d'aigua que integren el sistema costaner de llacunes són: 
• la Muga Vella, l'estany d'en Túries, la Riereta, la Rogera, la Serpa, la Fonda, la 

Llarga, la Massona i l'estany Sirvent. La major part d'aquestes llacunes ro-
manen intercomunicacles al llarg de la tardor i l'hivern, época en qué són freqüents 
els temporals de llevant, de manera que les árees palustres confrontants s'inunden 

• sovint. Durant Festiatge les masses d'aigua s'aYllen entre elles tot conservant, algu-
nes, un cert grau de comunicació. 

La llacuna de la Rogera assoleix una profunditat d'uns 2 m. Presenta una sali-
nització molt variable al llarg de rany. Durant l'hivern la concentració de clorurs 

• és de 480 mq/1 (11eugerament inferior a la del mar). A la primavera és de 
715 mq/1; superior a la marina. La salinitat osclla entre 30.6 °/00 a l'hivern i 
38 o/00 a l'estiu, amb un mínim de 26 °/00 a la primavera. La temperatura oscilla 
entre els 8 °C a l'hivern, i els 26 °C a l'estiu, (COMIN et al, en aquest mateix vo-
lum). 

La llacuna de la Serpa, de 60 cm de profunditat, és la més dolga de totes; pre-
senta valors de concentració de clorurs de 61.5 mq/1 a l'hivern i d'11.6 mq/1 a la 
primavera. A la llacuna de la Fonda s'observa una concentració de clorurs de 376.4 
meq./1 a l'hivern, que minva fins a 50 meq./1 a la primavera. La salinitat en aques-
ta mateixa llacuna se situn entre els 11.7 °/00 i els 21.3 °/00, i la temperatura és de 
8 °C a l'hivern i de 21 °C a la primavera. 

La llacuna de la Llarga presenta una concentració máxima de clorurs a l'hi-
vern (472.2 meq./1) enfront dels 294.4 meq./I que assoleix a l'estiu. La salinitat és 
de 25.9 0/00 a l'hivern, de 23.3 0/00 a la primavera i d'11.6 0/oo a l'estiu. La tempera-
tura os' cil•la entre els 13 °C a l'hivern i els 21 °C a l'estiu (ComiN et al., op. cit.). 

La llacuna de la Massona presenta unes característiques molt peculiars, que la 
diferencien de la resta de llacunes. Té una capa superficial d'aigua dolga continen-
tal, i a partir dels 5 m de profunditat fins al fons (9 a 10 m) hi ha una capa d'aigua 
salada amb una concentració de clorurs de 450 meq./1, que penetra per filtració. 
La capa profunda és més o menys estable al llarg de l'any, mentre que la superficial 
és fluctuant. Les diferéncies de densitat impedeixen la mescla de les dues masses 
d'aigua, provocant una inversió térmica que es palesa a l'hivern. La picnoclina i la 
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FIGURA 1. Mapa de l'area d'estudi. 
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termoclina afecten altres parámetres com ara l'oxigen, i produeixen anóxia a la . 

capa profunda, durant la major part de l'any. (ARMENGOL et al. 1983; COMIN et al. 

op. cit.) 
Les llacunes es poden classificar, segons COMIN et al., en tres grans grups, en 

funció de llur composició química: 1. La Rogera presenta una salinitat mitjana si-

 

milar a la del mar. 2. La Fonda i la Llarga són de salinitat alta, peró inferior a la 

del mar, és a dir, de tipus polihalines. 3. La Serpa i la gola antiga de la Muga són 

de salinitat mitjana, tot i que la presencia d'una elevada concentració de sulfats im- , 

pedeix de classificar-les corn a mesohalines. 
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MATERIAL I MÉTODES 

Els métodes de mostreig usats foren els usuals en aquesta mena d'estudis: sala-
bres, tresmalls i pesca eléctrica. La pesca eléctrica, malgrat ésser el métode més efi-
cag de mostreig en aigües continentals, a causa de les característiques del medi, fou 
limitat a zones de baixa conductivitat i de profunditat inferior a 1.5 m. S'utilitzá 
corrent continu de 200 a 300 V amb una intensitat de 2 a 4 ampers. 

En aigües de profunditat superior a 1.5 m, així com en árees d'alta conductivi-
tat s'utilitzá la pesca amb tresmall, usant llums de malla combinats per a augmentar 
l'eficiéncia de la captura. Els salabres i les nanses complementaren les altres arts 
de pesca. 

El mapa cartográfic de les espécies fou realitzat a escala 1:50.000 (Série 
M-781 del servei cartográfic de l'exércit) en projecció U.T.M., utilitzant com a uni-
tat d'estudi la quadrícula d'1 km de costat (SOST0A et al. 1984). 
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I 

RESULTATS 

IICTIOFAUNA 
, 

1	 La fauna ictiológica deis aiguamolls de l'Empordá consta d'un total de 23 es-

pécies i 16 famílies de peixos teleostis. 
1 En general, les espécies que habiten en aquestes aigües no es diferencien gaire 

1 d'altres árees estuáriques de la Mediterránia ibérica. Les diferéncies que hi ha amb 
1 zones d'aiguamolls properes, com ara el delta de l'Ebre (DEMESTRE et al., 1977; 

SOSTOA & SOSTOA, 1981; SOSTOA & SOSTOA, en premsa) on han estat descrites 46 
1 

espécies de peixos, es deuen més a l'abséncia d'esplcies accidentals d'origen marí 

que no pas a un empobriment de fauna típicarnent estuárica. (Fig. 1, Taula I.) 
, 

El percentatge d'espécies accidentals als aiguamolls de l'Empordá és del 13 %, 

. mentre que al delta de l'Ebre és del 37 %. En aquesta darrera localitat el percentat-

ge d'espécies marines és del 67.4 % davant d'un 52.2 % que apareixen als aigua-

 

molls de l'Empordá. Entre ambdues localitats hi ha 18 espécies en comú: Gasteros-
; 
k teus aculeatus, Blennius fluviatilis, Cyprinus carpio, Gambusia affinis, Aphanius iberus, Po-

 

- 
1 matoschistus microps, Syngnathus abaster, Atherina boyeri, Dicentrarchus labrax, Mugil ce-

 

i phalus, Liza ramada, Chelon labrosus, Anguila anguila, Alosa fallax, Solea lascaris, Bien-

 

. 
1 nius pavo, Engraulis encrasicolus i Platichthys flesus flesus, que básicament constitueixen 

1 la població estuárica de la Mediterránia ibérica (SOMA & SOSTOA, en premsa). 

1 Les espécies accidentals, que colonitzen de forma esporádica les aigües conti-

 

- nentals, són d'origen mart. (Solea lascaris, Engraulis encrasicolus i Blennius pavo). 

- 
. i 

TAULA I 
l Catáleg sistemátic d'especies 

W 
P 

: E ANGUILLIDAE E GASTEROSTEIDAE 
, Anguilla =guilla (Linnaeus, 1758) Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 

r E ATHERINIDAE E GOBIIDAE 
1 Atherina boyeri Risso, 1810 Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838) . 

E BLENNIIDAE E MUGILIDAE 

Blenniusfluviatilis Asso, 1810 Chelos; labrosus (Risso, 1826) 

Blennius pavo Risso, 1810 Liza ramada (Risso, 1826) 

E CENTRARCHIDAE 
"gil cObalus Linnaeus, 1758 

LOomis gibbosus (Linnaeus, 1758) E PLEURONECTIDAE 

E CLUPEIDAE 
Platichthysflesusflesus (Linnaeus, 1758) 

1 

Alasafallax nilotica (Geoffroy Saint-Hilaire, 1808) E POECILIIDAE 

E CYPRINIDAE 
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) 

.».,, 

Barbas meridionalis Risso, 1826 E SERRANIDAE 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) 

Leuciscus cohalus cOhalus (Linnaeus, 1758) E SOLEIDAE 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Solea lascaris (Risso, 1810) 
Seardinius erythrophtbalmus (Linnaeus, 1758) 

E SYNGNATHIDAE 
F. CYPRINODONLIDAE Syngnathus abasterRisso, 1826 
Aphanius iberus (Cuvier & Valenciennes, 1846) 

E ENGRAULIDAE 
Ensraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) 

, 

313 

- 

, 



Les espécies estacionals o sedentário-estaciohals representen el 26.1 % de la 
• fauna estuárica (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus, Platichthys flesus flesus, 

Dicentrarchus labrax i Pomatoschistus microps) i també són d'origen mar. Resulten més 
freqüents les migracions de tipus trófic que les de tipus reproductiu. 

Família CYPRINIDAE 

Els ciprínids són representats per: Barbus meridionalis, Cyprinus carpio, Leudscus 
• cephalus cephalus, Phoxinus phoxinus i Scardinius erythrophthalmus. 

L'a primera de totes és característica de la fauna europea al nord dels Pirineus. 
Presenta tina distribució meridional (Franga, Espanya i Itália), per la qual cosa es 
pot considerar com una espécie reliquia de la fauna anterior a les glaciacions 
(SPILLMANN, 1961). A la península Ibérica la seva distribució és limitada al nord-

 

est (Catalunya), i és abundant en els rius del nord del Llobregat. Ja dins l'área d'es-

 

, 
tudi viu, en coMpanyia de Leuciscus cepbalus cephalus, a les conques dels rius Muga i 
Fluviá (Taules I, II, ifi i IV; Fig. 2.). 

La carpa (Cyprinus Carpio) és originária de l'Ásia menor i de l'Europa oriental. 
A la península Ibérica la májoria d'autors consideren que és aIlóctona (BUEN, 
1930; LOZANO REY, 1935). Es freqüent a Catalunya des de comengaments de se-
gle, per?) se'n desconeix el procés de colonització. Als aiguamolls de PEmpordá es 

TAULA II 
• Distribució de les especies en les principals masses d'aigua 

1 2 3 4 5 6 7 1  8 

Anguila anguila * * * * * * * 
Mugil coklus * * * * * * * 
Chelem labrasus * * * * * 1 * * 
Liza ramada * * * * * * * 

• Cyprinus carpio * * * * * * * * 
Gambusia cffinis * * * * * 
Lepomis gibbasus * * * * * 
Garterosteus aculeatus * * * * 
Leuciscus cObalus cOhalus * * * * 
Atherina kyeri * * * * 
Scardinius erythrophtbalmus * * * 
Barbees meridionalir * * 
Dicentrarchus labrax * 
Platicbthys !testes flesus 
Engraulis encrasicolus 
Alosa fallax 

• Aphanius iberas * * 
Pomatoschistus microps * * 
Phoxinus pboxinus 
S: I ytegnathus abaster * 
Solea lascaris 
Blenetius fluviatilis 
Blennius pavo 

1.Riu Fluviá 5. Desembocadura riu Muga 
2.Riu Muga 6. Rec Sirvent 
3.Riu Salines 7. Rec del Molí 
4. Desembocadura riu Fluida 8. Llacunes 
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troba distribuida de forma estacional a gairebé totes les masses d'aigua (Taules I, 11, 
i IV; Fig. 3). 

L,euciscus cephalus cephalus, espécie comuna a les aigües de l'Europa central, oc-
cidental, i del nord; fins fa poc es creia que no hi era, a la península Ibérica (SPILL-
MAN, 1961; DOADRIO et al., 1985), i hom la confonia amb la subspécie autóctona 
Leuciscus cephalus cabeda (BUEN, 1930; LOZANO REY, 1935). Es l'únic representant 
d'aquest génere que habita les aigües continentals de Catalunya (Taules I, II, 111 i 
IV; Fig. 4). 

Phoxinus phoxinus és un ciprínid que colonitza les zones altes d'alguns rius ibé-
rics, bo i arribant fins a una altitud d'uns 2.800 m. Típicament europeu, la seva 

• preséncia a les nostres aigües ha estat qüestionada per diversos autors (BUEN, 
1930; LOZANO REY, 1935), que consideren que el límit de l'área de distribució na-

 

• tural són els Pirineus francesos, o cursos de vessant atlántic, Una altra hipótesi 
apunta vers un possible pas en aquest costat dels Pirineus, com succeí amb altres 

' espécies comunes a la fauna europea septentrional i meridional (Barbus meridiona-
lis i Leutiscus cephalus cephalus). Dins l'área d'estudi es troba limitada a la conca del 
riu Muga (Taules I, II, III i IV; Fig. 5). 

Algunes espécies de ciprínids europeus foren introddides a les aigües dolces 
de Catalunya a principis de segle (DARDER, 1913; BUEN, 1930), tot i que no se sap 
si aquests intents reeixiren, ja que algunes d'aquestes han estat reintroduides poste-
riorment com ara Scardinius erythrophthalmus, que ha estat capturada a la conca del 
riu Muga (Taules I, II, ifi i IV; Fig. 6). 

TAULA rs,T 
Classificació segons el grau de toleráncia a la salinitat, perrnanéncia 

en les aigües continentals i origen 

Pboxinus pboxinus Á 
Barbas meridionalis 
Leuciscus cephalus cObalus Estenohalines 
Lepomis gibbosus (6) 26.1 % 

ESPECLES SEDENTARIF_S Blennius fluviatilis 
(10) 43.5 % Scardinius epythrophtbalmus Esphcies Cyprinus carpio Limnétiques Gambusia 4rinis I Eurihalines 

(11) Aphanlus iberas (4) 17.4 % 
Garterarteus aculeatus 

E. CATADROMES (1) 4.4 % j Anguila anguila 
Migrateries 

E. ANADROMES (1) 4.4% Alosafallax nilotica (2) 8.7 % 

Magil top balas 

• E. ESTACIONALS Liza ramada 
(5) 21.7 % Cbelon labrosus 

Plattihthysflesus flesus Eurihalines 
Dicentrarcbus labrax (8) 34.8 % Especies 

Marines E. SEDENTARIO- ¶ Pomatarchistus microps (1'2) ESTACIONALS Atherina kyeri 
5/2 % (3) 13 % Syngnathus abaster 

Solea lascaris E. OCASIONALS Estenohalines Engraulis encraricolus (3) 13 % (3) 13% Blennius pavo 
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1 FIGURA 2. Distribució de Barbus meridional is. FIGURA 3. Distribució de Cyprinus carpio. 
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Familia BLEN11411DAE ' 
. . 

Els blhnnids ami), prou feines són representats a les aigües continentals, ja 
_ 

. 
; , que, de fet, sois una espécie está. adaptada a viure en aigües dolces (131ermius fluviati- • 1 

1.. 
i 

lis). Les altres espécies són marines i només es troben de forma ocasional a zones 

litorals properes al mar. A la zona d'estudi, en árees d'escassa profunditat, amb una 

k salinitat prou elevada i fons arenosos, s'hi observa, sovint, Blennius pavo (Taules I, 
i 

II, III i IV; Figs. 7 i 8). 
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FIGURA 4. Distribució de Leuciscus FIGURA 5. Distribució de Phoxinus , 
cephalus cephalus. phoxinus. , , 
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FIGURA 6. Distribució de Scardinius FIGURA 7. Distribució de Blennius fluviatilis. 

erythrophthalmus. 

Família GASTEROSTEIDAE 

Gasterosteus aculeatus és una espécie paleártica que a la península Ibérica presen-ta una distribució discontinua. 
S'han descrit diversos tipús morfológics atenent al nombre de plagues dérmi-ques que presenta en .els flancs del cos; al litoral mediterrani ibéric, l'única forma existent és la leiurus; té solament les primeres plagues dérmiques. Fou citada (Gi-BERT, 1913) a les séquies i llacuna de Salou. Actualment viu a l'área del baix Ebre i a la zona nord de Catalunya (Taules I, II, III i IV; Fig. 9). 
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FIGURA 8. Distribució de Blennius pavo. FIGURA 9. Distribució de Gasterosteus 
aculeatus. 
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FIGURA 10. Distribució d'Aphanius iberus. FIGURA 11. Distribució de Lepomis 
gibbosus. 

Família CYPRINODONTIDAE 

Aphanius iberus és un petit ciprinodóntid, rárea de distribució del qual está re-

culant. Fou citada per PELLEGRIN (1921) a Argelia, peró no ha estat localitzada 

posteriorment, per la qual cosa o bé s'extingi, o bé l'autor la va confondre amb al-

guri altre ciprinodontid. VILLWOOK (1982) trobá una poblado de ciprinodontids al 

desert del Sáhara, vora el Marroc, perá per la descripció que en fa no sembla gaire 

probable que es tracti d'A. iberus. A Catalunya, GIBERT (1913) la cita al Prat de 

Llobregat, a la Marina i a Salou. Actualment sois es troba al delta de rEbre i als 

aiguamolls de l'Empordá (SosT0A, 1979; SOSTOA et al., 1976 a i b). Vegeu Taules I, 

II, III i IV; Fig. 10. i 1 

Família CENTRARCHIDAE i Família POECILIIDAE 

Totes dues families són origináries de l'América del Nord. A rEmpordá es 

troba l'espécie Lepomis gibbosus, tant en els rius Salines, Muga i Fluviá com en el rec 1 

del Molí i el canal Sirvent. Aquesta espécie fou introduida per primer cop a princi-

pis de segle. Posteriorment, ha estat citada a diverses conques (SosTIDA et al., sense 

publicar). Pel que sembla ha estat reintrodtüda en diverses ocasions i en diversos 

indrets. Dins rárea d'estudi habita en les principals conques fluvials i canals (riu 

Fluviá, riu Muga, rec del Molí i canal Sirvent), vegeu Taules I, II, Hl i IV i Fig. 11. 
. L'únic representant importat de l'extensa familia Poecilidae és Gambusia affinis. 

Es troba distribuit principalment al llarg de la costa i als cursos baixos deis rius ' 
(SosT0A, 1979; SOSTOA et al., 1976 a i b). Ha colonitzat la majoria deis hábitats 

deis aiguamolls de l'Empordá (Taules I, II, III i IV; Fig. 12.) r 
, 

‘ 
, Família ATHERINIDAE i Família SYNGNATHIDAE 
, 

El génere Atherina és rúnic d'aquesta familia a la Mediterrá.nia occidental. A. 
, 

bgyeri freqüenta les aigiies continentals properes al mar; es pot localitzar tant al sis-
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FIGURA 12. Distribució de Gambusia affinis. FIGURA 13. Distribució d'Atherina boyen. 

tema llacunar costaner, com als estuaris deis rius Muga, Fluviá, al canal Sirvent i 
rec del Molí (Taules I, II, III i TV; Fig. 13). 

Diferentment de les llacunes litorals de la costa francesa, als aiguamolls de 
l'Empordá només hi ha un signátid; SjIngnathus abaster. Aquesta especie sovint és 
considerada sedentária, tot i que en realitat realitza migracions estacionals (DEMES-
TRE el al, 1977). Pel que fa a l'área d'estudi sois ha estat observada a la conca del 
riu Fluviá, peró és possible que tingui una distribució thés ámplia (Taules I, II, III i 
IV; Fig. 14). 
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FIGURA 16. Distribució d'Alosa fallax FIGURA 17. Distribució de Mugil cephalus 

nilotica. i Liza ramada 

Família ANGUILLIDAE i Família CLUPEIDAE 

L'única espacie catádroma que viu a les nostres aigües continentals és Anguilla 

anguilla. Es present a totes les masses d'aigua deis aiguamolls de PEmpordá. (Tau-

 

les I, II, III i IV; Fig. 15). 
1 Alosa fallax nilotica és Púnic representant deis clupéids que es presenta a les 

aigües continentals de l'Empordá. Es una espécie migratória de tipus anádrom, que 

1 
freqüenta els estuaris de rius durant l'época de reproducció, ja que efectua la posta 
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FIGURA 18. Distribució de Chelon labrosus. FIGURA 19. Distribució de Dicentrarchus 
labrax. 
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flesus flesus. 

, 

2 

en aigües dolces. Actualment, a Catalunya i, en general, a tot el litoral ibéric, és / una espécie esporádica (Taules I, II, III i IV; Fig. 16). 

Família MUGILIDAE i Família SERRANIDAE : 
, Els mugflids hi són representats per tres espécies: Mugil cephalus, Liza ramada i , / Chelon labrosus. Les dues primeres colonitzen de forma estacional les llacunes lito-
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rals, els rius Muga i Fluviá, i els canals principals. Aixó no obstant, Chelon labrosus 
I és una especie menys eurihalina i tan sois colonitza les árees d'influencia marina 

(Taules I, II, ifi i IV; Fig. 17 i 18). 
Dicentrarchus labrax és una espécié d'origen marí que colonitza de forma esta-

cional les aigües continentals. Es troba a les llacunes litorals de més profunditat i a 
la desembocadura i tram inferior del riu Fluviá (Taules I, II, III i IV; Fig. 19). 

Família PLEURONECTIDAE i Família SOLEIDAE 

Els pleuronectif¿rmes colonitzen de forma estacional les aigües continentals 
ibériques (DEmESTRE et al, 1977). Platichthys flesus flesus freqüenta els estuaris deis 
rius Muga i Fluviá, perb les formes juvenils colonitzen sovint les llacunes litorals. 
Solea lascaris ha estat observada tan sois a les llacunes de més profunditat i a la des-
embocadura del riu Fluviá (Taules I, II, ifi i IV; Figs. 20 i 21). 

• 
Família ENGRAULIDAE i Família GOBIIDAE 

Engraulis encrasicolus, igual que alguns clupéids, colonitza les aigües confinen-

 

! tals durant l'época.  estival. Dins la zona d'estudi ha estat observada únicament a la 
desembocadura del riu Fluviá (Taules I, II, ifi i IV; Fig. 22). 

Certes especies de góbids són freqüents als estuaris i sistemes llacunars de la 
Mediterránia (PARIS & QUIGNARD, 1971). A l'arca d'estudi (Taules I, II, III i IV; 
Fig. 23) sois es troba Pomatoschistus microps que colonitza les aigües continentals du-
rant l'época de reproducció. 

LES COMUNITATS DE PEIXOS. FACTORS QUE EN REGULEN 
LA POBLACIÓ 

Els aiguamolls de l'Empordá, com a zona estuárica, constitueixen una regió 
frontera entre les aigües dolces i les marines. Els factors abiótics limitants són: 
profunditat i flux de la massa d'aigua, temperatura, contingut de sals i oxigen dis-
sok. 

A l'area d'estudi hi ha diversos tipus d'aigües: llacunes litorals amb comunica-
ció temporal amb el mar i entrada d'aigua dolga (la Muga Vella, l'estany d'en Tú:-
ries, la Riereta, la Rogera, la Serpa, la Fonda, la Llarga, la Massona i l'estany Sir-
vent); llacunes d'aigua dolga sense comunicació amb el mar; masses d'aigua tempo-
ralment inundades (zones palustres confrontants a les llacunes); masses d'aigua 
dolga permanents (canals i séquies de regadiu); i conques fluvials (rius Muga, Flu-
vi Salines). 

Cadascuna d'aquestes unitats presenta una profunditat mitjana diferent que os-
cilla entre els 10 m (la Massona) i els 0.4 i 0.6 m de profunditat. La temperatura 
oscilla entre els 8 °C i els 28 C. Els valors de clorinitat varien entre els 11.6 
meq./1. a l'hivern-primavera, i els 1108 meq.A. a l'estiu-tardor, oscil•lant segons el 
ritme hídric específic de cada massa d'aigua. Els valors de salinitat són de 0.2 0/o0 a 
30.6 0/oo. Si exceptuem la llacuna de la Massona, i a causa de la picnoclina (AR-
MENGOL et al, 1983), en general els valors d'oxigen se situen per sobre del coefi-
cient de saturació (COMIN et al., op. cit.). 

Aquestes llacunes són colonitzades per una total de 8 especies (Taules II i 
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d'origen marí, de tipus eurihalí limnétic o bé migratóries: Mugil cephalus, Chelon la-
brosus, Liza ramada, Gambusia affinis, Atherina boyeri, Dicentrarchus labrax, Aphanius 
iberus i Anguila anguila. De totes aquestes, en són dominants els mugílids (Liza 
ramada i Mugil cephalus), aterínids (Atherina boyeri), els pecílids (Gambusia affinis) i els 
angullids (Anguila anguila). La resta d'especies es troba limitada a certs hábitats 
(Aphanius iberus) o bé és molt estacional (Dicentrarchus labrax). 

En general, no hi ha factors que limitin la colonització de les llacunes de 
l'Empordá perqué el rang de tolerá.ncia de les especies estuáriques és prou ampli. 
L'única limitació estacional es produeix durant l'estiatge quan la comunicació amb 
el mar queda interrompuda. 

Les zones palustres d'influencia marina són una prolongació de les llacunes li-
torals, peró presenten un major rang de temperatures i de salinitat al llarg del pe-
ríode de máximá. evaporació. El factor limitador és la profunditat. Aquestes árees 
són habitables per especies sedentáries i eurihalines•de mida petita com ara Apha-
nius iberus i Gambusia affinis, o bé per alevins i juvenils d'especies estacionals. 

Les llacunes d'aigua dolga tenen una dimensió i una profunditat escasses (10 a 
30 m de diámetre i un máxim de 2 m de profunditat total). L'aigua aflora per fil-
tració; presenten un gran aillament i temperatures més extremes que les llacunes li-
torals. Només són colonitzades per peixos de mida petita com ara Gambusia affinis. 
Ocasionalment s'hi poden trobar altres especies al•lóctones com Cyprinus carpio, o 
bé migratóries com Anguila anguila. 

Les séquies i els canals de regadiu tenen una profunditat entre 0.5 m i 1.5 m i 
unes característiques limnológiques, en estat funcional, semblants a les que presen-
ten les gonques fluvials. Són colonitzats per especies limnétiques i estacionals euri-
balines (Taules II i III). Els canals principals, rec del Molí i canal Sirvent, són habi-

 

, tats per un gran nombre de peixos: Anguila anguila, Mugil cephalus, Chelon labrosus, 
Liza ramada, Cyprinus carpio, Gambusia affinis, Gasterosteus aculeatus, Leuciscus cephalus 
cephalus, Atherina boyeri, Scardinius erythrophthalmus i Aphanius iberus. 

Els cursos fluvials, la Muga, el Fluviá i el Salines, són les masses d'aigua que 
presenten major flux; són rius de tipus mediterrani, amb un fort estiatge. Durant el 
període d'hivem-primavera són colonitzats per Anguila anguila, Mugil cephalus, 
Liza ramada; Alosa fallax nilotica i totes les especies limnétiques (Taules II i Du-

 

rant el període d'estiatge (l'estiu i una part de la tardor), a més de les especies cita-
des, s'hi troben Dicentrarchus labrax, Chelon labrosus, Platichthys flesus flesus i Engraulis 
encrasicolus. Ocasionalment també s'hi troba Atherina boyeri. 
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DISCUSSIC5 

La comunitat de peixos que colonitza les l'acunes litorals de l'Empordá és 
qualitativament i quantitativament més pobra que a d'altres árees de característi-

 

cl ues similars de la Mediterránia ibérica (DEMESTRE et al., 1977; SOSTOA, 1983; 
SOSTOA & SOSTOA, en premsa). La majoria de famílies i espécies estuáriques no re-
presentades a "'área d'estudi són colonitzadors estivals en altres localitats. 

Les llacunes litorals presenten un 'nombre reduit d'espécies (8) peró, d'altra 
banda, hi és representada la major part de peixos estacionals d'origen marí que co-
lonitzen les árees palustres. Des d'un punt de vista quantitatiu són poc rellevants, a 
causa de l'escassa dimensió de Várea inundada permanentment i de l'afflament que 
s'esdevé durant l'época d'estiatge. 

Els cursos fluvials presenten el major nombre d'espécies (15), com és freqüent 
en els trams inferiors dels rius mediterranis (SOSTOA, 1983; SOSTOA & SOSTOA, en 
premsa). Hi dominen els ciprínids i els anguílids, essent-hi també presents les espé-
cies estacionals i migratóries d'origen marí. 

Sols són limitadors, entre altres factors físico-químics, la temperatura, la sali-
nitat, la profunditat i el flux de l'aigua. 

Els peixos, en general, toleren un ampli rang de temperatura que oscilla entre 
els 2°C i els 37°C (NixoLSKY, 1963; COUTANT & TALMAGE, 1976 i RICHARDS et 

al., 1977). Malgrat tot, algunes espécies estuáriques tenen límits més estrets: entre 
2 °C i 32 °C (Mugil cephalus i Dicentrarchus labrax) segons PARIS & QUIGNARD 
(1971) i SYLVA (1969). Els valors má.xims tolerats per Gasterosteus aculeatus, Cypri-

mis carpio i Lepomis gibbosus són de 30.7 °C, 34 °C i 34.5 °C, respectivament (JoNES, 
1964). Al delta de l'Ebre s'han enregistrat temperatures letals entre 1 °C i 2 °C per 
a Sparus aurata i D. labrax (SoSTDA, inédit). A les l'acunes litorals de l'Empordá, 
durant el període d'estudi no foren superats els límits de supervivencia, per bé que 
s'hi han enregistrat mortaldats de mugílids i aterínids durant l'hivern del 1984-85 
(SOSTOA, inédit). 

La salinitat és un factor limit'ador per a les espécies sedentáries d'origen lim-
nétic (ciprínids, centracántids, blénnids i pecílids), per a les ocasionals i per a algu-
nes estacionals d'origen marí (engrb.ulids, clupéids, pkeuronéctids, soléids i Chelon 

labrosus). La majoria d'espécies estacionals poden suportar valors entre el 5 0/00 j el 
40 0/00 (FAouzi, 1975; ANGELIS, 1967 i PARIS & QUIGNARD, 1971). L'espécie més 
eurihalina és Aphanius iberas que tolera valors de 0.5 0/00 i 50 0/00 (SOSTOA & SOS-
TOA, en premsa). La resta de les espécies té un rang de toleráncia entre el 2 0/00 i el 
20 0/00. 

Als cursos fluvials s'esdevé, durant l'época d'estiatge, una entrada d'aigua sala-
da que s'estratifica en zones de relativa profunditat i es mescla en árees superfi-
cials. Aquesta entrada d'aigua en forma de tascó és aprofitada per espécies marines 
estacionals i ocasionals (aterínids, clupéids, engráulids, mugílids, pleuronéctids, ser-
ránids i soléids). Durant el període de máxim cabal les espécies limnétiques colo-
nitzen la zona inferior dels cursos. 

La majoria d'espécies bentóniques i de mida petita (pecílids, ciprinodóntids, 
gasterostéids, singnátids, blénnids i aterínids) freqüenten els rius en períodes d'es-
tiatge. 

La profunditat és un factor limitador que afecta les l'acunes litorals i els aigua-
molls. 
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MAMMALS OF EMPORDÁ • 

SUMMaTy 

In this paper information concerning the mammal fauna of the Empardá area is offered. A des-
cription is given of the habitats occupied by the small mammal fauna and the habitat-species rela- " 
tion is commented with an analysis of the different degrees of occupation according to the environ-
mental requierements of each species. The study zone has been divided into three parts so as to fa-
cilitate this analysis: the trae marsh area, the lowland farm area, and the hilly area adjacent to the 
lowlands and with a «garriga» vegetation and stone walls covered by herbaceous vegetation. 

The species of Insectivora and Rodents which have been found are: Erinaceus euro-
paeus, Talpa europaea, Suncus etruscus, Crocidura russula, Eliomys querci-
nus, Apodemus sylvaticus, Rattus rattus, Rattus nolvegicus, Mus musculus, 
Mus spre tus, Microtus duodecimcosta tus, Arvicola sapidus and Microtus 
agrestis. Among these, the characteristic species of the marsh area, though not the most abun-dant, are Mus spre tus and Microtus agrestis. Microtus duodecimcosta tus is typi-cal of the boundary zone of the floodable area with the farmland areas. In the lowland areas the most characteristic species seem to be: Crocidura russula, Apodemus sylvaticus, Mus spre tus and M. duodecimcostatus. In the hilly areas, adjacent to the lowlands, where the 
conditions for life are stricter, the most characteristic species are Suncus etruscus, Crocidu-
ra russula and Mus spretus, favoured by the presence of stone walls with grass covering. 

Toge.ther with the lnsectivora and the Rodent, a list is also given of the Chiropter, Carnivors, 
Artiodactyl and Lagomorph species found in the study area with indications concerning their distri-bution. 
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INTRODUCCIÓ 

La comarca de l'Empordá és emmarcada dins el context de característiques 
mediterránies costaneres de Catalunya. Les seves condicions climátiques i de vege-
tació, junt amb una fisiografia en qué predominen les terres baixes, fan que l'espec-
tre faunístic, pel que fa als mamífers, sigui el propi de les terres mediterránies occi-
dentals. Tpta la franja costanera de Catalunya, emmarcada dins les zones de la tra-
muntana i la Mediterránia (SOLÉ-SABARÍS el al., 1958), gaudeix d'una fauna molt 
semblant a la de les terres mediterránies, amb les petites diferéncies que pot ocasio-
nar el fet que l'Empordá contacta amb les zones més humides de la dorsal pluvio-
métrica catalana. La ubicació de l'Empordá, a migjorn del Pirineu i limitant a l'oest 
amb la zona més humida de la Garrotxa i el Gironés, fa que determinades espécies 
de requeriments, podríem dir-ne, centreuropeus, puguin presentar introduccions 
vers l'Empordá a la seva área de distribució (cas de Talpa europaea i Microtus agrestis 
per ex.). Aixó dóna en aquesta área un carácter particular en el context mediterrani 
ibéric. 

En el present treball hom fa una relació de les espécies que habiten a l'Alt 
Empordá tot ressaltant, en determinats casos, (petits mamífers) els trets més relle-
vants de les seves característiques i deis requeriments ambientals dins la zona estu-
diada. 

Material i métodes 

ÁREA D'ESTUDI 

La zona triada per a l'estudi ha estat la part de l'Alt Empordá que ve delimita-
da per la planúria alluvial, prenent com a referencia les zones circumdants en qué 
ja es manifesta una variació del substrat i de les condicions de vegetació. En el cas 
deis grans mamífers, la zona objecte d'estudi és la que correspon a les següents qua-
drícules U.T.M. de 10 x 10 Km: al nord: 31T EG 0085 — EG 1585; a l'oest: 31T 
EG 0085 — EG 0060; al sud: 31T EG 0060 — EG 1560 i a l'est: 31T EG 1585 — 
EG 1560. En el cas dels petits mamífers, l'área d'estudi ha estat més amplia, atesa 
la facilitat d'estudi que ofereix la utilització de materials d'egagrópiles, la qual cosa 
ha permés abastar més espai. Els límits de l'área estudiada són els següents: al 
nord: 31T EG 9595 — EG 1595; a l'oest: 31T EG 9595 — EG 9550; al sud: 31T 
EG 9550— EG 1550 i a l'est 31T EG 1595— EG 1550 (Fig. 1). 

PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

El material estudiat prové d'egagrópiles (fonamentalment d'óliba) i de captu-
res, principalment. Per al present treball, s'ha analitzat un total de 20 mostres pro-
vinents de diferents indrets de l'área d'estudi. A la figura 1 s'exposa la situació de 
les localitats d'on s'han analitzat egagrópiles amb indicació de la ubicació al reticle 
U.T.M. de 10 X 10 Km i el quadrant on és situada la localitat. 

El recobriment realitzat mitjansant egagrópiles afecta fonamentalment la zona 
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FIGURA 1. Situació de les localitats d'on s'han analitzat egagrópiles, a l'Alt Empordá, amb 
indicació de la ubicació al retícle U.T.M. 
1: Armadas (Can Gifré), DG 07 9570(30) 9570; 2: l'Armentera (molí d'arros), EG 06 0565 (40) 0768; 3: Cabanes (torre poble), DG 98 9580 (1Q) 9884; Castelló d'Empúries (4-11); 4: Cortal Avinyó, EG 07 0575 (20) 0775; 5: catedral, EG 07 0575 (40) 0678; 6: Mas Faiges, EG 07 0575 (20) 0776; 7: Mas Ribes, EG 07 0575 (20)0875; 8: Mas Tech, EG 07 0575 (10) 0979; 9: Vilaüt I, EG 08 0580 (2Q) 0881; 10: Vilaüt II, EG 08 0580 (20) 0880; 11: Vilaüt III, EG 08 0580 (2Q) 0881; 12: el Far d'Empordá (Molida la torre ¡Molí d'en Grau), DG 97 9575 (20) 9876; 13: Palau-saverdera (Mas Panardell), EG 08 0580 (10) 0883; 14: Pau, EG 08 0585 (20) 0985; 15: Pedret, EG 08 0580 (10) 0684; Sant Pare Pescador (16-18): 16: Canal Metá, EG 07 0570 • (10)0873; 17: església: EG 07 0570 (30) 0670; 18: barraca, EG 07 0570 (2Q) 0772; 19: VilajuTga, EG 08 0585 (2Q) 0886; 20: Vilamaniscle (Mas Guante) EG 09 0590 (30) 0792. 

d'aiguamolls, peró també s'ha recollit material de localitats que són fora de la pla-
núria alluvial, per tal d'establir la influencia que els diferents ambients poden tenir 
en la presencia o abséncia de les diferents especies i en la seva densitat relativa. 

En el cas dels petits mamifers, també s'han emprat paranys destinats a la cap-
tura d'exemplars. A la figura 2 s'exposa la situació de les localitats on s'han captu-
rat petits matuffers amb indicació de la ubicació al reticle U.T.M. de 10 x 10 Km i 

• del quadrant on es troba. El criteri seguit ha estat el de mostrejar, fonamentalment, 
la zona própiament dita d'aiguamolls, seguint la planúria alluvial, i realitzant mos-
treigs a la zona limitrofa amb la planúria, on les condicions del sól i de la vegetació 
canvien. 
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FIGURA 2. Situació de les localitats on s'han capturat petits mamífers a l'Alt Empordá, amb 
indicació de la ubicació al reticle U.T.M. 
L'Armentera (1-3): 1: el Moli, WG 06 0565 (40) 0768; 2: Mas Vellet, EG 06 0565 (20) 0967; 3: les Feixes de la Vila, EG 06 

0565 (10) 0969; 4: Cadaqués (el far del cap de Creus), EG 28 2585 (3Q) 2685; Castelló d'Empúries (5-21): 5: Mas Cortalet, 

EG 07 0570 (10)0774; 6: estany d'en Túries, EG 07 0575 (20)0975; 7: torre Mornau, EG 08 0580 (20)0782; 8: Mas Gou, EG 

07 0575 (20) 0775; 9: centre urbá, EG 07 0575 (40) 0678; 10: safareigs públics, EG 07 0575 (40) 0678; 11: ulls de la 

Mugueta, EG 07 0575 (40) 0778; 12: riu Muga 1, EG 07 0575 (40)0578; 13: riu Muga II, EG 07 0075 (10)0479; 14: riu Muga III, 

EG 07 0575 (40) 0678; 15: la Mugueta, EG 07 0575 (4Q) 0678; 16: Montmajor I, EG 08 0580 (30)0781; 17: Montmajor II, EG 

08 0580 (30)0782; 18: Mas Ribes, EG 07 0575 (20) 0875; 19: estany de la Rogera, eG 07 0570 (10) 0974; 20: can Tech, EG 

07 0575 (10) 0979; 21: rec Madral-Vilaüt, EG 08 0580 (2Q) 0981; 22: Palau-saverdera (22-23): 22: Mas Panardell, EG 08 

0580 (10) 0883; 23: Moli de les Torroelles, EG 18 1080 (30) 1082; Sant Pere Pescador (24-25): 24: gola-riba esquerra del 

Fluviá, EG 07 0570 (20) 0871; 25: can Xaleco, EG 07 0570 (20) 0771; 26: Roses (Mas la Torre), EG 18 1080 (30) 1082. 
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• RESULTATS 

La relació d'especies capturades o de la presencia de les quals es té constáncia 
dins d'estudi descrita és la següent: 

O. INSECTIVORA E Muridae 
Apod emus sylvaticus 

F. Erinaceidae 
Rattus rattus 

Erinaceus europaeus 
Rattus norvegicus 

E Ta1pidae 
Mus muscu/us 

Talpa europaea 
Mus ipretus 

E Soricidae 
E Arvicolidae 

Sumus etruscus 
Crocidura russula 

Arvicola sapidus
 

Microtus duodecimcostatus 
Microtus agrestis 

O. CHIROPTERA 

E Rhinolophidae O. ARTIODACTILA 
RbinokOus ferrum-equinum 

E Suidae E Vespertilionidae 
Sus scrofa 

Myotir emarginatus 

O. LAGOMORPHA 
O. CARNIVORA 

E Canidae F. Leporidae 
Vu/pes vulpes Leptis europaeus 

E Mustelidae 
Oryctolagus cunkulus 

Martes foina 
Mustela nivalis O. RODENTIA 
Mustela putorius 

E Gliridae Me/es me/es 
Eliomys quercinus Lutra lutra 

Els resultats de l'anklisi de les egagrópiles recollectades s'exposen a la Taula 1. 
Les diferents campanyes de trampeig realitzades han donat un resultat bastant 

tnigrat. La densitat de població de les especies que habiten a la zona alluvial és bai-
xa i aixb fa que l'esforg de mostreig hagi d'ésser molt elevat. S'ha mostrejat un total 
de 26 localitats (Fig. 2) i s'ha capturat un total de 225 exemplars, amb desigual pro-
porció de les diferents especies. A la Taula II s'exposa la relació de les espécies cap-
turades, el nombre total i les localitats mostrejades. 
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TAULA II c 
. Relació deis petits marnifers capturats per estació de mostreig.* 

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 
1 
E r 

Talpa europaea — — — — — — 1 — — 
Crocidura ~ala 6 5 13 — 2 1 — 1 — , 
Eliomys quercinus  

Apodemus sylvaticus 2 — 6 2 1 6 16 — — , 
. Rattus rattus 1 — — — — — 1 — — , 

" Rattus norvegicus 1 — — — — — 1 — 1 
Mas musca/as _ _ ___ _ _ 2 1 1 — 
Mas Jpretus — 2 8 — — 2 2 — , 

, 
Microtus duodecimcostatus — — — — — — 2 — — 

F 
. Microtus agrestis  

I 

I 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Talpa europaea — — — — — — — — — 
Crocidura russula — — — — — — — — — 
Eliomys quercinus — — — — — — — — — 
Apodemus sylvaticus — — — — 1 1 5 1 4 

. Rattus rattus — — — — — 1 — — — 
Rattus norvegicus 4 2 1 1 2 — — — 
Mus munías — — — — — — — — — • 
Mus rpretas  

Microtus duodecimcartatus — — — — — — — — — 
Micra/as agrestir — — — 

19 20 21 22 23 24 25 26 

Talpa europaea — — — — — — — — 
Crocidura russula 18 1 — 1 — — 1 1 
Eliomys quercinus — — — — 1 — — — 
Apodemus sylvaticus 24 7 21 — — — 
Rattus rattus — — — — — — — — 
Rattus norvegicus — 2 1 — -- 3 — — 
Mur musca/as 

I 
2 

Mas spretus 25 1 
Microtus duodecimcostatus  
Microtus agrestir — 1 — — — — — — 

, 
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1 TRACTAMENT ESPECÍFIC 

, En aquest apartat, hom fará esment concret de les dades obtingudes per als 
, insectívors i els rosegadors. Les altres especies de mamífers seran comentades al fi-

 

nal simplement indicant el lloc de localització per tal de tenir-ne constáncia. 

, 
O. INSECTÍVORS 

1 Erinaceus europaeus, EriQó , 
A la regió de l'Alt Empordá s'ha detectat la presencia d'Erinaceus europaeus a 

' . Castelló d'Empúries, Siurana, el Far d'Empordá, Riumors, Vilacolum i Vilamaco-

 

lum (Fig. 3). 
í 
1 L'erigó és, a la zona d'estudi, propi de terres baixes amb prats i arbredes (com 
1 1 les que rodegen els camps) on es concentra un gran nombre d'insectes i molluscs 
, terrestres. Les dades de qué hom disposa són fragmentáries i no permeten aventu-

 

rar avaluacions sobre la seva densitat. Cal remarcar que tots els exemplars exami-

 

1 nats pertanyen a l'especie E. europaeus i cap 'no pertany a l'especie E. algirus com era 
, 

1 d'esperar en un principi. E. algirus és propi de llocs mediterranis costaners i fóra , , 
lógic suposar la seva presencia a l'Empordá. La manca de dades més concretes per- , 
meten deixar oberta la possibilitat de localizar exemplars d'aquesta especie. 

Talpa europaea, Talp 

El talp fou citat a Castelló d'Empúries per AGUILAR-AMAT (1924) a partir 
d'un exemplar capturat per Novelles-Bofill l'any 1922. En el treball de CLARA-

MUNT, GOSALBEZ & SANS-COMA (1975) s'exposa la distribució de Taipa europaea a 
Catalunya i s'observa una gran discontinditat en la distribució entre la dorsal plu-
viometrica i l'Empordá. Mostreigs posteriors han demostrat que tal discontinultat 

o 1 o 1 

----',-, + 
\ 

—.F 

1-------̂ \''L I  ( —I— . • 
± 

8 
• _,___ , 

+ • • 
+ 

7 7 
, 

FIGURA 3. Distribució d'Erinaceus europaeus. FIGURA 4. Distribució de Tal0a europaea. 
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és aparent i que Talpa s'estén per l'est bé que constituint poblacions molt petites i 
disperses. A la zona d'estudi, hom l'ha observat i capturat a les localitats indicades 
a la figura 4. L'espécie, cal considerar-la escassa, i limitada a petites poblacions 
molt disperses i aillades per la zona de Castelló d'Empúries i Peralada. Es ben se-
gur que hi ha més poblacions perá són de difícil localització. Habita preferentment 
a les terres ermes, conreus i també a les petites masses vegetals que hi ha prop dels 
rius i rierols. A la zona inundable no es presenta i també dificulten la seva presén-
cia els terrenys pedregosos que hi ha per sobre de la planúria al.luvial. Dades sobre 
morfometria de Talpa europaea a Catalunya són exposades a SANS-COMA & MAR-

 

. 
GALEF (1981). 

Suncus etruscus, Musaranya menuda 

Suncus etruscus és una musaranya amb requeriments propis de la zona mediter-
ránia. La seva mida diminuta (3.0-3.5 cm de longitud cap i cos i 3-4 g de pes) fan 
que la seva captura sigui molt difícil. El material estudiat prové de les egagrópiles 
d'bliba analitzades. A la Taula I es mostren els resultats obtinguts. De 20 localitats, 
18 presenten Suncus etruscus. El percentatge de presencia oscilla entre 0.27 % i 
7.16 % (no es comptabilitzen els resultats de Palau-saverdera, atesa la petitesa de la 
mostra). Aquest índex de preséncia és normal en l'espécie. Suncus s'estén per tot 
l'Empordá, perb sembla que té preferéncia per la plana conreada (Fig. 5). Compa-
rant la seva preséncia relativa en tres grans medis representats a l'Empordá (aigua-

 

. 
molls, cultius [plana] i garriga [aspres]), Suncus etruscus es manifesta com un animal 
de plana conreada. L'existéncia de tanques, bardisses i marges de pedra faciliten ex-
traordinh.riament la seva preséncia. A Banyuls (de la Marenda), Roger Fons (com. 
pers.) troba que l'hábitat idoni per a Suncus són els marges de pedra que delimiten 
cultius de vinya abandonats. 

Les mesures craniométriques d'una mostra d'exemplars d'egagrópiles demos-
tren que en aquest aspecte els exemplars de l'Empordá no difereixen dels del Piri-
neu, mesurats per VERICAD (1970). L'estudi morfométric i craniométric més 
aprofundit sobre l'espécie a Catalunya es deu a LÓPEZ-FUSTER, SANS-COMA, VES-
MANIS & FONS (1979). 

Crocidura russula, Musaranya comuna 

La musaranya comuna és, de bon tros, l'espécie més abundant a la zona estu-
diada. A la Taula I hom pot observar que totes les localitats analitzades presenten 
Crocidura, en alguns casos amb percentatges de preséncia superiors al 40 % (Mas 
Ribes, Palau-saverdera, Can el Metá, Vilajúiga) i en un cas (Vilamaniscle) es mani-
festa com una especie totalment dominant amb un 78.40 % de presencia. 

La musaranya comuna habita arreu des de la zona costanera, amb salicornar 
típic, a la zona dels aspres, amb bancals de vinya i oliveres (Fig. 6). El requeriment 
preferencial de l'espécie és la preséncia de murs o de munts de pedres amb abun-
dant vegetació herbácia que aixoplugui els invertebrats que li serveixen d'aliment. 
Aquestes condicions es presenten a tota la zona estudiada. 

A la Taula IV i a la figura 16 s'observa que la preséncia de Crocidura és palesa 
a la zona própiament d'aiguamolls i als conreus, i que es fa totalment dominant a la 
zona dels aspres amb un percentatge mitjá de preséncia de 48.56 % respecte a les 
altres espécies. L'escás material capturat no permet d'aventurar res sobre la seva 
biologia. 
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FIGURA 5. Distribució de Suncus etruscus. FIGURA 6. Distribució de Crocidura russula. 

Els treballs de SANS-COMA, GÓMEZ & GOSALBEZ (1976), LÓPEZ-FUSTER 
r 

(1983), LOPEZ-FUSTER (1984-85) i LÓPEZ-FUSTER, GOSALBEZ & SANS-COMA 
(1985) aporten una ámplia informació sobre respécie a Catalunya i a l'Empordá. 

O. ROSEGADORS 

Eliomys quercinus, Rata cellarda 

La rata cellarda és una espécie que cal c,onsiderar rara a la zona dels aig-ua-

 

. molls. Es present en un lot d'egagrópiles d'Armadás i en un de Palau-saverdera 
(Taula I). Les seves preferbncies ambientals a la zona expliquen rabséncia a la plana 
própiament dita. Eliomys requereix rexisténcia de marges o acúmuls de pedres, la 
qua]: cosa explica la seva preséncia a les egagrópiles de Palau-saverdera on hi ha 
marges que van individnalitzant els diferents camps. Resta circumscrita a la zona 
marginal dels aiguamolls i, de fet, de la planúria alluvial (Fig. 7). 

Apodemus sylvaticus, Ratoll de camp 

El ratolf de camp és una especie prácticarnent cosmopolita a Catalunya. Es 
troba a tots els hábitats, bé que té preferéncia pels alzinars amb brolles. A la zona 
estudiada és present als aiguamolls, vores de camps amb canyars i prop del mar, 
peró no és respécie més abundant (Fig. 8). Tots els lots d'egagrópiles estudiats 
(Taula I) presenten restes d'Apodenms i la seva presencia relativa depén de les carac-
terfstiques del medi. És més abundant als llocs de.garriga que als de conreu i que 
als d'aiguamolls própiament dits. Pel que fa a les seves característiques morfológi-
ques i biológiques els ratolins de camp de l'Empordá no es diferencien en res dels 
de la resta de la zona mediterránia catalana (vegeu GOSALBEZ & CLARAMUNT, 
1982). 

341 

usrrecor



, 
I 

'1 

, 
[• 

0 1 0 _ 1 , 

1, I r 0G Ey 
, G EGt , , , i , . .., " 
Ir t 

' ± 
1 

.., _i_ ' C-t,_,.&,
j-j-- 1 

, 

5-___:•k, 
' 1 : 4.-i-, , \---40  , _ _1,_ _L_ 1 . 

8 In 1 a I 411wil .1 ni —; rnllCrg -1111 ji .1111 

1 7 1.14 
él- 

No 

7
él-

 ...- 1._ 
J--5.--- - 

t, 
._. 

FIGURA 7. Distribució d'Eliomys quercinus. FIGURA 8. D'stribució d'Apodemus 
sylvaticus. 

_ 

, 

Rattus rattuS, Rata negra, rata traginera, rata eíximenera 
: 

La rata traginera viu als nuclis urbans i als llocs més o menys ruderalitzats 
(riera de Pedret). Hom l'ha capturada a Castelló d'Empúries, a les vores de la Mu- [, 
gueta entre canyars i vegetació ruderal, i a la riera de Pedret relativament lluny deis 
nuclis urbans,.peró en llocs afectats per l'acció antropbgena. Els animals capturats 1 
corresponen; per llur coloració, a la subspéciefrusivorus, suposant que hom encara _ 
consideri válida aquesta subspécie (ALCOVER 1983). El material d'egagrópiles (Tau- r 
la I) indica també la preséncia de Rattus rattus irregularment repartida per tota la 
zona (Fig. 9). Al lloc concret deis aiguamolls, no se n'ha capturat cap exemplar, 1 peró no és difícil que individus que visquin en masies prop deis aiguamolls realitzin 

i incursions a la zona de salicomars; de fet, hom pot trobar restes de Rattus als ai-

 

guamolls, peró sense poder-ne determinar l'espécie. Pels seus costums, la rata tragi-
nera es pot trobar a les masies, on hl ha dipósits de gra. També, seguint les petites 
rieres que travessen llocs humanitzats, on viu entre la vegetació herbácia i els ca-
nyars. Es pot dir que, encara que en poca densitat, es pot trobar per tota l'área 
d'estudi. 

, 
Rattus norvegicus, Rata comuna 

La rata comuna és una espécie freqüent en els medis urbans i rurals. Tot i és- , 
ser una espécie rarament localitzable a les egagrópiles, ha estat trobada a 9 deis 20 
lots analitzats (Taula I). Rattus norvegicus és una espécie bastant ubiqüista i presenta 
una gran capacitat de colonització. No obstant aixó, cal comentar que no és previ-
sible que colonitzi la zona própiament d'aiguamolls, en els terrenys amb Salicornia. 
Encara que hi pugui efectuar desplagaments esporádics a la recerca de menjar, no 
és el medi més adequat on installar-se. En canvi, prop deis llocs habitats i a les 
zones cultivades travessades, com a requisit prácticament indispensable, per canals 
de regadiu, s'hi distribueix en major o menor densitat, en funció de les condicions, 
peró sense arribar a ocasionar grans estralls a l'agricultura (Fig. 10). 
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FIGURA 9. Distribució de Rattus rattus. FIGURA 10. Distribució de Rattus 
norvegicus. 

Les captures s'han realitzat sempre en hábitats lligats a la presencia d'aigua. A 
la riba del Fluviá, a la zona del bosc fluvial amb pollancres, álbers, robínies, brucs, 
joncs, canyes i diverses gramínies. A la riba del Manol, en un prat degradat amb gi-
nester. Als aiguamolls, on viuen en els prats inundats (closes) amb Phragmites, 
Thypha, etc. Al Molí d'Armentera, on habiten al canal de l'antic rec que portava ai-
gua al molí, actualment ocupat per Arundo donax i vegetació ruderal. Rattus norvegi-
cus, a zones com les de l'Alt Empordá, té més capacitat de colonitzar els medis ru-

 

deralitzats que Rattus rattus. 
Una femella capturada el 31.8.77 al Fluviá estava gestant i portava 14 em-

 

brions de 33 mm de longitud total. Aquesta xifra, cal considerar-la máxima dins 
. l'espécie en camp obert. 

Mus MUScuiuS, Ratolí doméstic 

-	 El ratolí casolá o doméstic presenta unes característiques de colonització sem-
blants a les de Rattus norvegicus, si bé una mica menys restrictives. Tampoc no ha es-
tat capturat a la zona de salicomars. A part dels llocs urbans tambe habita a les zo-
nes cultivades seguint la vegetació que hi ha al voltant dels canals de regadiu 
(Fig. 11). El material d'egagrópiles indica la seva preséncia en 10 localitats de les 
20 analitzades (Taula I). Dos animals capturats, ho foren a les vores de la riera de-

 

Pedret i en un tamarigar amb abundant vegetació herbácia. 
La informació més actualitzada sobre la biologia i morfometria de l'especie a 

Catalunya és recollida a LÓPEZ-FUSTER (1978). 

Mus spretus, Ratolí mediterrani 

L'establiment definitiu de Mus ipretus com a espécie diferent de Mus museuius, 
els darrers anys de la década dels setanta (Bitli ION, PASTEUR & THALER, 1976; 

, SAGE, 1978) féu que s'aprofundís en la recerca de trets morfológics diferencials , 
entre ambdues espécies (ORs1M, 1982). Abcó ha permés poder diferenciar-les en el 
material provinent d'egagrópiles, cosa fins al moment present impossible. 
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FIGURA 11. Distribució de Mus muscuius. FIGURA 12. Distribució de Mus spretus. 

1 Mus spretus aparen( en 18 deis 20 lots d'egagrópiles anaiitzats (Taula 1). La 
seva abséncia més notable és a les egagrbpiles de Castelló d'Empúries (recollides a 
l'església), on falta Mus muscu/us, en una mostra que conté 365 marnífers i on Apo-
demus i Crocidura són abundants (Taula 1). 

Una cosa que es fa palesa en contrastar la preséncia de M spretus i M musculus 
a les mostres analitzades, és el fet que l'espécie salvatge (M spretus) és molt més 1 abundant que la doméstica (M muscu/us). 

La zona de l'Empordá té unes característiques bptimes per a la preséncia de 
spretus (Fig. 12). Aquesta espécie presenta requeriments mediterranis i abunda a les vores deis camps amb marges de pedra i abundant vegetació herbácia. A la 

zona concreta d'estudi, ha estat capturada arreu, sempre entre vegetació herbácia o 
marjalenca. En un mostreig fet el mes de setembre a la zona de «les Feixes» (EG 06 0565 [4Q] 0768) entre la platja i els camps de conreu, amb una vegetació amb jonc i Phragmites prop de la platja i Tamarix i Rubus a la zona de contacte amb els con-reus (erms en aquest moment i amb abundant vegetació), els resultats foren els se-
güents: a la zona de joncs i Phragmites hom capturá 2 Crocidura russula i 3 Mus ipre-tus; al marge amb els tamarius i esbarzers, 4 Crocidura russula, 5 Ap odemus sylvaticus i 2 Mus spretus. En un mostreig fet el mateix mes, a les vores d'un camp d'alfals amb canyes, bardisses i vegetació herbácia abundant, hom captura 5 Crocidura russula i 2 Mus spretus. Aixb, junt amb altres dades que hom posseeix, perrnet dir que normal-

 

ment Crocidura i Mas spretus conviuen en els mateixos hábitats i s'estenen per tota la zona: d'estudi, tant a la vora del mar com a l'interior. AixI mateix, sembla que Ap cdemus és més exigent en els seus requeriments i no colonitza la zona més prope-ra al mar. 
El mascle capturat el mes de juny (81.06.10.01) era sexualment actiu. Deis 

capturats el mes de setembre, 1 era inactiu i 5, actius. En el cas de les femelles, tan sois la núm. 82.09.25.40, que és subadulta, era inactiva; les altres estaven gestant o alletant. La mitjana d'embrions és de 5.3, n = 6. En el treball de PALOMO, ESPAÑA, 
LOPEZ-FUSTER, GOSALBEZ & SANS-COMA, 1981 (1983) es fa una revisió sobre l'espécie a la península Ibérica. 
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FIGURA 13. Distribució d'Arvicola sapidus. FIGURA 14. Distribució de Microtus 
duodecimcostatus. 

Arvicola sapidus, Rata d'aigua 

La rata d'aigua presenta com a requeriment fonarriental, en tota la seva área 
de distribució, la preséncia de masses d'aigua, estanyades o corrents, permanents 
amb abundant vegetació a les vores. A la zona d'estudi no ha estat capturada, perb 
apareix a 5 dels 20 lots d'egagrópiles analitzats (Taula I) i, a més, hom ha detectat 
la seva preséncia inequívoca als ulls de la Mugueta (EG 07), en una mullera de 
boga i canyís. A les ribes del riu Muga, no s'han observat rastres de rata d'aigua, si 
bé hi ha llocs on es pot trobar. Encara que la zona d'aiguamolls sigui ámplia, la rata 
d'aigua només freqüenta els llocs on l'aigua no és sotmesa a oscillacions anuals i hi 
lih el cobriment vegetal adequat (Fig. 13). 

Microtus (Pitymys) duodecimcostatus, Talpó vulgar 

El talpó vulgar és una espécie molt freqüent a la zona d'estudi. Apareix en 
tots els lots d'egagrópiles analitzats (Taula I). Els seus requeriments ambientals són, 
preferentment, terres de conreu amb sóls tous amb userda, civada, blat de moro, 
etc. També viu als cultius de fruiters (pomeres, etc) i hom ha tingut ocasió de cap-
turar-lo en camps actualment erms. Com que és un animal de costums subterranis, 
colonitza tota la plana, peró va rarejant fins a desaparéixer, a les zones de garriga, 
amb terrenys durs i pedregosos (Fig. 14). 

Estudis sobre el cicle de reproducció fets a altres localitats de la franja medi-
terránia de Catalunya (CLARAMUNT, 1976) són aplicables als talpons de l'Empordá. 
M. duodecimcostatus presenta activitat sexual durant tot l'any i la mitjana d'embrions 
per femella és de ir-= 2.5, 1-5, n = 68. 

Microtus duodecimcostatus és una espécie que viu distribuida per totes les terres 
baixes de l'Empordá perb, segons es desprén de les observacions efectuades sobre 
el terreny, tan sois en determinats indrets constitueix poblacions importants que 
afecten els cultius. 
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FIGURA 15. Distribució de Microtus agrestis. 

Microtus agrestis, Talpó muntanyenc 

L'espécie M agrestis és la que, des del punt de vista faunístic, ha tingut el ma-

jor interés. Fins a l'any 1974 (GoSALBEz & CLARAMUNT, 1982) es considerava que 

M agrestis presentava uns requeriments ambientals medioeuropeus com Clethriono-

mys glareolus, per exemple. SANS-COMA (1974) indica que la seva preséncia prop de 

la costa no fóra d'estranyar tenint en compte la localització en egagrópiles de Cas-

telltergol i Santa Maria de l'Estany (localitats de característiques mediterránies) i la 

seva preséncia al litoral mediterrani francés (SPITz & SAINT-GIRONS, 1969). Go-

s.A.LBF7 & CLARAMUNT (1982) (amb dades de 1974) troben M agrestis en egagrópi-

les de Vilajúíga; posteriorment, GOSALBEZ (1976) la detecta en egagrópiles de Molí 

d'Armentera, la qual cosa indica la seva distribució per la comarca de PEmpordá 

fins al mar. En l'estudi actual, hom n'ha detectat la preséncia en 15 de les 20 esta-

cions analitzades (Taula 1), i es pot reafirmar la distribució general que presenta 

Pespécie per l'Empordá (Fig. 15). Cal indicar que totes les dades són provinents de 

l'análisi d'egagrópiles menys la d'un exemplar capturat per J.E i I.G. a Castelló 

d'Empúries, en una zona de closes amb Salicornia, Juncus, Phragmites i Tamarix amb 

gran profusió de canalets de desguás; aquestes són les úniques dades que hom pos-

seeix del medi ocupat per M agrestis a Párea d'estudi, i tot fa suposar la seva pre-

séncia pels llockhutnits amb abundant vegetació herbácia. 

TAULAUE 
Mesures craniométriques de Microtus agrestis a l'Empordá 

AR AZ A10 LCB 'DIA SMS SMI LM 

3.9 14.3 3.7 23.5 6.7 6.2 6.0 15.3 
min. 3.5 13.7 3.4 22.6 5.6 6.0 5.6 13.3 
inlx. 4.0 15.0 4.0 24.2 7.6 7.0 6.3 16.5 

16 12 15 6 I 18 19 15 18 

AR: amplada rostral DIA: longitud del diastema 
AZ: amplada zigomática SMS: serie molar superior 
AIO: amplada interorbitária SMI: série molar inferior 
LCB: longitud cóndilo-basal LM: longitud de la mandíbula 

• 
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A la Taula III hom exposa dades craniométriques de M agrestis de l'Empordá. 
Comparades amb les mateixes mesures d'exemplars de Queralbs (Pirineu) (GOSAL-
BEZ & CLARAMUNT, 1982), hom no detecta diferéncies fonamentals. 

DENSITAT DE POBLACIÓ A LA ZONA D'AIGUAMOLLS 

Per tal de poder determinar la importáncia de la població de petits mamífers a 
la zona concreta dels aiguamolls, hom plantejá un model de mostreig amb les se-
giients característiques: hom collocá 72 paranys formant una xarxa de 6 x 6 pa-
ranys (2 per nus) equidistants 6 metres. El lloc de mostreig fou un salicornar to-
cant a la Rogera a uns 250 m de la zona de contacte entre Salicornia i la zona sor-
renca (localitat 19, figura 2). La xarxa es mantingué durant 6 dies, en cada un dels 
quals es féu una extracció de captures durant el mat1. Per raons totalment alienes a 
l'equip de treball tan sols es pogué efectuar un mostreig del 18 al 23 de marg de 
1983. 

Els resultats obtinguts foren els següents: la. nit: 2 exp.; 2a. nit: 4 exp.; 3a. 
nit: 2 exp.; 4a. nit: 2 exp.; 5a. nit: 2 exp.; 6a. nit: 3 exp. En total es capturaren 3 
Ap ademas sylvaticus i 12 Mus ipretus, la qual cosa dóna una densitat (eliminant el re-

 

, sultat del 6é. dia, en qué es detectá immigració) de 133 animals per ha. Aquesta 
densitat, cal considerar-la molt baixa. 

En línies generals, al llarg de rany, en els múrids salvatges de la regió medi-
terránia (GOSALBEZ & GOTZENS, inédit), hi ha oscillacions de densitat en el sentit 
d'un increment a la primavera i un altre de més acusat a la tardor amb un període 
estival de descens i un d'hivernal d'estabilització. Aquests resultats, obtinguts al 
delta de l'bre, podrien ser extrapolats a la zona dels aiguamolls si els considerá-
vem com un sistema estable. En el cas dels aiguamolls cal tenir en compte els pe-
ríodes d'inundació que presenten, cosa que fa que, necessáriament, hagin de pro-
duir-se migracions de la zona central cap als llocs no inundats-. O sigui, que al fac-
tor natural d'oscillació de la densitat de població, cal afegir-hi el de migració. 

Cal comentar el fet que tan sois s'han capturat, en aquest indret, Apodemus syl-
vaticus i Mus ápretus i que es presenta un gran desequilibri entre ambdues espécies: 3 
A. sylvaticus i 12 M spretus. El mostreig s'efectuá a mitjan marg, poc després de la 
inundació hivernal. Aixó indica que després de la regressió de les aigües, Mus 4pre-
tus té una capacitat de colonització elevada. L'escassa densitat d'Apodemus sylvaticus 
és deguda al fet que aquesta espécie és més rebeca a endinsar-se i colonitzar llocs 
inundables (cas també del delta de l'Ebre). Pel que fa a rabséncia de Crocidura rus-
sula, cal considerar que és deguda al fet que aquesta espécie té una capacitat de 
colonització inferior a les altres dues i que, en el moment del trampeig, no n'hi ha-

 

, via. Aixó no impedeix pensar que a l'estiu es pug-ui capturar Crocidura enmig dels 
aiguamolls, ja que l'hábitat li és propici. 
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RELACIÓ MEDI-ESPÉCIE A LA ZONA ESTUDIADA 

Encara que el lloc d'interés estricte per al present estudi sigui la zona concreta 
d'aiguamolls, hom ha comparat la representativitat de les espécies de petits mamí-
fers en tres medis consecutius que són els que denominarem aiguamolls, plana i as-
pres. Hom ha considerat «aiguamolls» les terres balices, prop del mar, que són sus-
ceptibles d'inundació i en les quals predomina la vegetació de tipus helofític i haló-
fil, i també la vegetació de ribera; alid mateix, la zona fronterera amb el que s'ha 
considerat la plana. La «plana» comprén les terres baixes més a l'interior que pre-
senten, fonamentalment, fruiters i cultius de farratge i, en alguns indrets, una mica 
de vegetació helofítica i halbfila i de ribera. Finalment, el que s'ha denominat «as-
pres» comprén les zones on comenga a detectar-se un relleu més muntanyós, en 
qué predomina la garriga i els bancals de vinya i oliveres, i ve marcada pel límit de 
la planúria alluvial. Com es desprén d'aquesta descripció, hom pot establir un gra-
dient de condicions, des de la zona d'aiguamolls on el medi és fonamentalrnent her-
baci i l'estatge llenyós és baix, passant per la plana interior amb un medi rudera-
litzat, on predominen els cultius i on la vegetació protectora de les espécies resta li-
mitada als marges dels camps i a les vores dels canals de regadiu i, finalment, pas-
sant a la zona muntanyosa, seca, on predomina la garriga (que és un medí hostil a 
la preséncia de petits mamífers) i hi ha vinyes i camps d'oliveres separats per mar-
ges de pedra que, quan són coberts d'herba, constitueixen un bon lloc d'estada per 
a determinades espécies. 

A continuació, hom exposa els resultats obtinguts en fer un traztament, ba-
sant-se en material d'egagrópiles, consistent a agrupar els lots per localitats que pu-
guiri ésser integrades en cada un dels tres medis considerats. L'agrupació ha estat la 
següent: aiguamolls: lots d'egagrbpiles: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 16; plana: 1, 3, 5, 6, 
12, 17 i 18; aspres: 13, 14, 19 i 20 (vegeu Taula I). 

La zona d'aiguamolls es caracteritza per una predominanga de Crocidura russu-
la, Mus .oretus i Microtus duodecimcostatus. Aquest medi sembla l'bptim per Mus ipre-
tus, ja que la seva preséncia disminueix en passar a la zona d'aspres. Per a Microtus 
duodecimcostatus també és un medi adequat, dins de la zona, ja que la preséncia 
d'erms, als límits del territori amb la plana, afavoreix la seva preséncia. Microtus 
duodecimcostatus fa les colbnies fins al límit de la zona inundable, ja que la seva vida 
subterránia no li permet sobreviure als llocs inundables peribdicament. Crocidura 
russula, bé que abundant, no troba a la zona d'aiguamolls el seu medi bptim; viu, 
junt amb Mus ápretus, als salicornars i, sobretot, a les vores dels canals i als llocs 
amb moka vegetació herbácia. 

Junt amb aquestes espécies, hi ha un nucli format per Ap od emus sylvaticus, Mi-
crotus agrestis, Mus musculus i Suncus etruscos (per ordre d'abundáncia) que tenen un 
factor de preséncia per sota del 10 %. El més abundant és Apodemos sylvaticus, que 
viu al voltant de les vores dels canals i camins, perb la zona prbpiament dita d'ai-
guamolls no és la més adequada per a aquesta espécie que prefereix llocs més bos-
cosos. 

Cal destacar la relativa elevada preséncia de Microtus agrestis en aquesta zona 
enfront de la preséncia a la plana i als aspres. Microtus agrestis és una espécie que, a 
Catalunya, viu a tot el Pirineu i descendeix cap a la costa a través de la regió orien-
tal humida, emparada en unes condicions ambientals medioeuropees. Hom pot 
considerar. que la seva plasticitat li permet ampliar l'atea de distribució cap a l'est i 
l'oest d'aquesta regió. Cap a l'oest, la localitat més occidental on s'ha trobat és a 
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FIGURA 16. Representació gráfica de la representativitat relativa (en %) de cada espé- • 

cie en cada un deis medis estudiats (material d'egagrópiles). El % és calculat sobre el 

total de mamífers identificats. 

Bergús (GoSALBEZ & CLARAMUNT, 1982) a l'altiplá central. Cap a l'est, s'estén per 
tota la plana empordanesa (Alt i Baix Empordá) fins prop del mar. Al Pirineu i al 
Montseny, habita als marges de pedra, bastant assolellats i amb vegetació herbácia. 
A l'Empordá, s'ha vist i capturat a la zona de les closes i sempre en Roes amb 
abundant vegetació herbácia, que sembla un requeriment molt important per part 
de M. agrestis. Dins l'espectre faunistic, M. agrestis és l'especie que presenta uns re-
queriments menys mediterranis. Totes les altres especies estan més o menys lliga-
des a condicions ambientals mediterránies. 

Suncus etruscus és molt poc representat a la zona d'aiguamolls. Aquest no és 
l'indret eiptim per a la seva preséncia que requereix marges de pedra amb vegetació 
herbácia. Pel que fa a Mus muscu/us, la seva preséncia ve condicionada per la densi-
tat d'habitacles humans, cosa que queda reflectida a la gráfica de les figures 16 i 17 
on es veu que la presencia augmenta una mica a la plana (més humanitzada) i dis-
minueix als aspres. 

Finalment, cal comentar que a la Taula IV i figura 17 es veu que no s'ha tro-
bat cap Eliomys a la zona d'aiguamolls i en molt escassa representació a la plana i 
als aspres, cosa que está d'acord amb els seus requeriments. També, pel que fa a 
Arvicola sapidus, es veu que precisament la seva máxima representació és a la zona 
d'aiguamolls, cosa que també está d'acord amb els seus requeriments ambientals 
que són, fonamentalment, la preséncia de corrents d'aigua o aigua estanyada amb 
abundant vegetació herbácia. 

En conjunt, es pot dir que les especies més representatives, encara que no les ,.• 
més abundants, de la zona d'aiguamolls són Mus spretus i Microtus agrestis i M. duode-

 

cimcostatus a la franja existent entre la zona inundable i les terres baixes considera-
des própiament com a plana. 
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TAULA IV 
Representativitat relativa (en %) de cada especie en cada un dels medis considerats (material 

d'egagrópiles). Per calcular els totals, s'han considerat els exemplars identificats 1 

Espécie Aiguamolls Plana •Aspres , 

. n % n % n % 
1 
E Saurus drusa"' 21 1.21 46 3.32 34 5.77 ? k Craddura russula 481 27.80 406 29.33 286 48.56 

Eliarays quereinus O 0.07 1 0.17 1 
Apodensus sylvaticus 172 9.94 168 12.14 74 12.56 
Rattus rattus 1 0.06 9 0.65 5 0.85 g 
Ratas norvegicus 23 1.33 33 2.38 4 0.68 
.Mus musculus 53 3.06 55 3.97 9 1.53 i. , , 
Mus spretur 447 25.84 346 25.00 88 14.94 ' 
Arvicola sapidus 11 0.64 I 0.07 1 0.17 
Microtus duodecimartatur 395 22.83 273 19.72 67 11.37 v 
MUratus agrestis 126 7.28 46 3.32 20 3.39 

Total 1.730 1.384 589 : 

i 
d 
! Aiguamolls: lots 2,4, 7, 8, 9, 10, 11 i 16; plana: lots 1, 3, 5, 6, 12, 17 i 18; aspres: lots 13,14, 19 i 20 

(vegeu Taula 1). 

, 
La zona de plana presenta petites variacions faunístiques respecte a la d'aigua-

molls. Entre una i altra hi ha una gradació progressiva de condicions ambientals i , un dels elements que caracteritza aquesta zona és la preséncia de cultius, farratgers 
, i de fruiters. Precisament, aixb condiciona la distribució de la fauna que queda rele-

 

gada a les vores dels camps i dels camins, on acostuma a haver-hi abundant vegeta- , 
ció herbácia i arbustiva. Aquest fet afavoreix la preséncia de Crocidura russula, Sun-

 

, cus etruscus i d'Apodemus sylvaticus, que presenten un increment respecte a les altres 
espécies, i de Mus spretus que manté un contingent poblaciona1 semblant al de la 
zona d'aiguamolls. 

Microtus duodecimcostatus és tatnbé abundant grácies a la preséncia dels conreus. 
Microtus agrestis presenta un descens important respecte a la zona d'aiguamolls 
(Taula IV, figures 16 i 17). 

La zona dels aspres representa un canvi de condicions acusat. El pas de la pla-
na conreada a la zona muntanyosa es caracteritza per l'augment de la preséncia 
d'algunes espécies i la disminució d'akres. Els insectívors Crocidura russula i Suncus 
etruscus, sobretot el primer, incrementen la seva preséncia. Crocidura representa el 
48.5 % del total de preses (Taula IV, figures 16 i 17). Aquest augment és degut al 
fet que la zona dels aspres té unes característiques que, a la vegada que afavoreixen 
la preséncia dels insectívors, dificulten la d'altres espécies. Els marges de pedra 
amb abundant vegetació herbácia són un medi bptim per a Crocidura i Suncus. Mus 
spretus disminueix encara que és una espécie de requeriments prbpiament mediter-

 

ranis, perb la garriga es manifesta con un medi inhbspit per als petits matnífers. El , 
descens de Microtus duodecimcostatus és degut a la manca de camps farratgers i erms 
a la vegada que el sól presenta una textura mok pedregosa que dificulta la seva pre-
séncia. Microtus agrestis tampoc no troba a la zona d'aspres el medi idoni i manté 
una preséncia recluida a lés egagrbpiles, preséncia que hom pot considerar que pro-
vé de la zona d'influéncia amb la plana. En canvi, s'ha capturat algun Eliomys que 
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FIGURA 17. Representació gráfica superposada de la representativitat relativa (en %) 
de les espécies més representades en cada un deis medis estudiats (material d'ega-
grópiles). No s'ha tingut en compte Eliomys quercinus, el génere Rattus i Arvicola sapi-
dus. Els % són calculats sobre el total de mamífers identificats. 
Ai: aiguamolls; PI: plana; As: aspres. 

té, als marges de pedra, un medi adequat per a la seva preséncia. Apodemus sylvaticus 
manté un contingent poblacional una mica superior al de les altres zones, afavorit 
per la preséncia de marges de pedra. 

Es pot considerar que les espécies més represcntatives d'aquesta zona són Sun-
cus etruscus i Crocidura russula, seguides de Mus spretus i Apodernus sylvaticus que viuen 
en els mateixos indrets. 

En conjunt, es pot dir que entre la zona d'aiguamolls própiament dita i la pla-
na hi ha poques diferéncies que afecten petites variacions en el grau de representa-
tivitat de les diferents espécies. En canvi, entre el pla i els aspres hi ha una diferen-
ciació més acusada pel predomini deis insectivors sobre els rosegadors. 
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RELACIÓ DE LES ESPÉCIES DE MAMÍFERS (EXCLOENT-NE 

INSECTÍVORS I ROSEGADORS) LOCALITZADES ALS AIGUAMOLLS 

DE L'EMPORDÁ 

Pel que fa als grans mamífers i als quirópters, atesa la manca de material més 
concloent, hom es limita a exposar una relació de les espécies localitzades i llur si-
tuació a la zona d'estudi, donant també llur ubicació en els mapes de distribució 
(Figs. 20-28). Els mapes s'han confeccionat sobre reticle U.T.M. dividit en quadres 
de 5 x 5, subdividits, a la vegada, en quadres de 2.5 x 2.5. 

Les dades, relacionades per espécies, van referides segons la designació del 
quadrat de 100 x 100, el quadrat de 10 X 10, el quadrat de 5 x 5, el quadrat de 2.5 
x 2.5 (orientats segons les agulles del rellotge), el quadrat d'l x 1, el terme munici-
pal, la data de referéncia i el collector. J. F. (J. Félix); S. E (S. Filella); J. G. U. Go-
sálbez); I. G. (I. Grabulosa); J. S. (J. Sargatal); N. S. (N. Simón). 

O. CHIROPTERA 

RhinolOhus ferrum-equinum (Fig. 18) 
EG 08 0580 (1Q) 0883 Palau-saverdera 750000 J. E 

(2Q) 0080 Castelló d'Empúries 810630 J. F. 
07 0575 (40) 0670 Castelló d'Empúries 821122 J. G. 
06 0065 (1Q) 0369 Torroella de Fluviá 810705 J. F. 

Myotis emarginatus (Fig. 19) 
EG 06 0065 (1Q) 0369 Torroella de Fluviá 810705 J. F. 

o o 
EG EG 

'\1 

e e 

7 7 

1„

 

„ 

FIGURA 18. Distribució de Rhinolophus FIGURA 19. Distribució de Myotis 
ferrum-equinum. emargina tus. 
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í FIGURA 20. Distribució de Vulpes vulpes. FIGURA 21. Distribució de Martes foina. 
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O. CARNIVORA 

: Vuipes vu/pes (Fig. 20) 
EG 08 0080 (3Q) 0182 Peralada 740723 J. F. 

. 07 1075 (2Q) 0876 Castelló d'Empúries 770817 J. F. 

0075 (3Q) 0077 el Far d'Empordá 780607 J. F. 

(4Q) 0277 Fortiá 760000 I. G. . 

0570 (2Q) 0872 Sant Pere Pescador 741218 J. F. 

(1Q) 0974 Castelló d'Empúries 790229 I. G. 

EG 06 0560 (1Q) 0864 l'Escala 790506 I. G. 

16 1060 (2Q) — l'Escala 751223 J. F. 

17 1075 (1Q) 1379 Roses 800125 I. G. 

18 1080 (3Q) 1082 Palau-saverdera 780900 I. G. 
, , 
.` Martes foina (Fig. 21) 
` . EG 07 0575 (1Q) 0875 Castelló d'Empúries — I. G. 

Mustela nivalis (Fig. 22) 
EG 08 0580 (1Q) 0882 Castelló d'Empúries 810418 J. F. 

. (2Q) 0880 Castelló d'Empúries 770618 J. F. 

07 0075 (2Q) 0377 Fortiá 771203 J. F. 

1 (1Q) 0478 Castelló d'Empúries — J. G. 
i 
/ 

(4Q) 0079 Vila-sacra 790525 I. G. 

0575 (1Q) 0979 Castelló d'Empúries 790804 I. G. 

(2Q) 0876 Castelló d'Empúries 780827 J. E 
0875 Castelló d'Empúries 810601 J. F. 
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FIGURA 22. Distribució de Mustela nivalis. FIGURA 23. Distribució de Mustela putorius. 

(4Q) 0578 Castelló d'Empúries 790720 I. G. 
0678 Castelló d'Empúries 790231 J. S. 

07 0570 (2Q) 0872 Sant Pere Pescador 750508 J. E 
06 0065 (2Q) 0266 Ventalló I. G. 
18 1080 (3Q) 1080 Castelló d'Empúries 751006 J. F. 

(4Q) 1083 Palau-saverdera 790801 I. G. 
Mustela putorius (Fig. 23) 
EG 08 0080 (3Q) 0082 Peralada 790000 J. E 

0580 (2Q) 0981 Castelló d'Empúries 780112 J. E 
07 0075 (1Q) 0379 Castelló d'Empúries 791125 I. G. 

0575 (1Q) 0979 Castelló d'Empúries 800400 I. G. 
06 0560 (3Q) 0761 Albons 790320 I. G. 

Metes metes (Fig. 24) 
EG 08 0580 (3Q) 0780 Castelló d'Empúries 780700 J. E 

07 0075 (4Q) 0179 Vila-sacra 790315 J. F. & I. G. 
(3Q) 0077 el Par d'Empordá 780607 J. E 

0578 (1Q) 0974 Castelló d'Empúries 790000 J. F. 
Lutra lutra (Fig. 25) 
EG 08 0080 (3Q) 0082 Peralada, 781100 J. S. 
EG 08 0580 (2Q) 0981 Castelló d'Empúries 740709 J. E 

07 0575 (2Q) 0975 Castelló d'Empúries 780727 I. G. 
(IQ) 0979 Castelló d'Empúries 790426 I. G. 

06 0565 (2Q) 0865 Cinclaus, (1961-63) J. E & I. G. 
18 1080 (3Q) 1080 Castelló d'Empúries 770000 J. E 
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FIGURA 24. Distribució de Metes metes. FIGURA 25. Distribució de Lutra lutra. 

O. ARTIODACTILA 

Sus scrofa 
EG 07 0075 (2Q) 0375 Riumors 780000 J. F. 

16 1060 (4Q) — l'Escala — I. G. 
18 1080 (3Q) 1180 Castelló d'Empúries — I. G. 

O. LAGOMORPHA 

Lepus europaeus (Fig. 26) 
EG 07 0075 (4Q) 0277 Fortiá, 760000 I. G. 

0570 (1Q) 0874 Castelló d'Empúries 780700 I. G. 
(3Q) — Sant Pere Pescador (1978) N. S. 

0575 (2Q) — Castelló d'Empúries 800426 S. F. 
18 1080 (4Q) — Palau-saverdera (1978) N. S. 

Orytolagus cuniculus (Fig. 27) 
EG 08 0080 (1Q) 0282 Peralada-Vilanova 750719 J. E 

08 0080 (2Q) 0381 Peralada-Vilanova 750719 J. E 
(3Q) 0182 Peralada 740723 J. F. 

0082 Peralada 750321 J. F. 
(4Q) 0084 Peralada-Garriguella 751221 J. E 

0184 Peralada-Garriguella 751221 J. F. 
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FIGURA 26. Distribució de Lepus FIGURA 27. Distribució d'Oryctolagus 
europaeus. cuniculus. 

0580 (2Q) 0980 Castelló d'Empúries 740920 J. F. 
07 0070 (1Q) 0272 Riumors 830000 I. G. 

0075 (1Q) 0277 Fortiá 760000 I. G. 
(4Q) 0179 Vila-sacra 791118 I. G. 
(3Q) 0077 el Far d'Empordá 780518 J. F. 
(2Q) 0276 Fortiá 791216 I. G. 

0570 (1Q) 0974 Castelló d'Empúries 810315 I. G. 
(2Q) 0871 Sant Pere Pescador 770801 J. E 

0575 (2Q) 0876 Castelló d'Empúries 770819 J. E 
(3Q) 0676 Castelló d'Empúries 800203 I. G. 
(4Q) 0678 Castelló d'Empúries 770808 J. F. 

18 1080 (3Q) 1080 Castelló d'Empúries 780110 J. F. 
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