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Notes breus (fauna)

El gènere Phtora Germar, 1836, a
la península Ibèrica i les Balears
(Coleoptera: Tenebrionidae)

The genus Phtora Germar, 1836, in
the Iberian Peninsula and the
Balearic Islands (Coleoptera: Tene-
brionidae)

Rebut: 02.03.05
Acceptat: 10.03.05

La publicació d’un subgènere i una espècie
noves pertanyents al gènere Phtora Germar,
1836 nec Mulsant, 1854, dels Monegros (Sa-
ragossa), per part de Soldati & Soldati (2003),
sense entrar en el problema taxonòmic d’aquest
gènere (Spilman, 1966), ens obliga a revisar
tot el material que es troba a les nostres mans
i en les col·leccions de diversos col·legues i
institucions. Un total de 286 exemplars pro-
cedents de França, la península Ibèrica, les
Balears i el Magrib, 33 dels quals són proce-
dents de la localitat típica.

El fet de detectar una sèrie d’irregularitats i
incongruències en l’estudi de Soldati & Soldati
(2003) fa que sigui imprescindible la revisió
genèrica i específica de Phtora crenata Germar,
1836, a la península Ibèrica i a tota la seva
àrea de distribució.

Génere Phtora Germar, 1836
Phtora Germar, 1836. Faun. Ins. Europ., 18: 11.

Cataphronetis Lucas, 1849. Zool. Hist. Natur.
Anim. Art., 2: 342.

Phthora Seidlitz, 1891. Fauna Baltica: 132.
Pseudostene Wollaston, 1861. Ann. Mag. Nat.

Hist., (3)7: 497.
Phtora (Clypeophatora) Soldati & Soldati,

2003. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 31(1): 4.
n. syn.

Espècie tipus: Phtora crenata Germar, 1836
nec Mulsant, 1854.

Phtora crenata Germar, 1836
Phtora crenata Germar, 1836. Faun. Ins.

Europ., 18: 11.
Phtora? attenuata Motchulsky, 1849. Bull.

Mosc., 20(3): 121.
Cataphronetis levaillantii Lucas, 1849. Zool.

Hist. Natur. Anim. Art., 2: 342, pl. 30, fig. 6.
Cataphronetis brunnea Mulsant, 1854. Col.

Fr. Lat.: 241.
Cataphronetis confluens Reitter, 1894. Wien.

Ent. Zeit., 13: 104. n. syn.
Phtora (Clypeophtora) tronqueti Soldati &

Soldati 2003. Bull. Soc. Linn. Bordeaux,
31(1): 4. n. syn.

Localitat típica: Gallia meridionali.

Els tenebriònids són coleòpters que pre-
senten una variabilitat intraespecífica extrema,
la qual cosa comporta que en petites sèries
d’exemplars, sense un gran nombre de mate-
rial de comparació procedent de tota la seva
àrea de distribució i amb mires un xic estretes,
s’hagin descrit i s’estiguin descrivint moltes
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espècies sense cap valor taxonòmic. L’estudi
d’un reduït nombre d’exemplars de poblacions
extremes pot posar de manifest diferències
que normalment no podran ésser observades
en estudis d’àmplies sèries de tota l’àrea de
distribució.

En primer lloc, la col·locació del gènere
Phtora a la tribu Phaleriini no és versemblant
—aquest tema és tractat a fons per Viñolas &
Cartagena (2005). En segon lloc, la descrip-
ció d’un subgènere nou basat en l’escotadura
de l’epístoma i en l’amplada de les protíbies
(figures 2-3 i 4-5 de Soldati & Soldati, 2003)
sembla mancada de consistència i veracitat.

gura 2 representa la protíbia d’un exemplar
recentment eclosionat, fresc. Per tant, el cert
és que en tot el material estudiat no se’n tro-
ben dos d’iguals. L’edeagus no dóna cap ca-
ràcter diferencial i la resta dels detalls entren
dins de la variabilitat d’aquesta espècie i de la
pròpia família.

Els autors diuen que a la península Ibèrica i
les Balears hi viuen tres espècies. La primera
que citen és P. angusta (Wollaston, 1861),
descrita de les illes de Cap Verd, coneguda de
les illes Canàries (Machado & Oromí, 2000;
Wollaston, 1864) i també de la regió saharia-
na en ésser passada P. fossoria (Wollaston,
1861), a sinonímia d’aquesta. Les illes Canàri-
es, encara que políticament pertanyen a Espa-
nya, geogràficament estan situades a l’Àfrica
i no a la península Ibèrica. Pel que fa a P.
tronqueti Soldati & Soldati, 2003, els matei-
xos caràcters que anul·len la validesa del

L’epístoma, en el material estudiat (figura 1),
no correspon a cap dels representats pels au-
tors, que creen una distorsió figurativa del ca-
ràcter per tal de donar validesa al subgènere.
Hem tingut l’oportunitat d’estudiar material
per tal de verificar aquest caràcter. Una de les
agulles estudiades, amb tres exemplars de
França (Vaccarès), dóna la següent conforma-
ció d’aquesta peça: la primera es presenta
lleugerament sortint; la segona, recta, i la ter-
cera, una mica entrant. La variabilitat de les
protíbies en un animal cavador és molt gran a
causa del fort desgast d’aquesta peça. La fi-

FIGURA 2. Protibia de Phtora crenata Germar, 1836,
de Sástago, Saragossa.

FIGURA 1. Epístoma de Phtora crenata Germar, 1836
de Vaccarès, Bouches du Rhône, França.

GEA, FLORA ET FAUNA
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subgènere es deuen aplicar a aquesta espècie,
que entra dins de la variabilitat de P. crenata
Germar. Hem trobat alguns exemplars de
Santa Pola (Alacant) i de Pozuelo de Calatra-
va (Ciudad Real), als quals se’ls podrien apli-
car els caràcters que defineixen P. confluens
(Reitter, 1894), descrit d’Andalusia sense cap
altra indicació. La veritat és que en la conflu-
ència del puntejat del protòrax i en la seva
densitat es troben tots els passos de transició;
el mateix passa amb els angles posteriors del
protòrax més o menys marcats, sempre molt
feblement i difícils d’apreciar. Tot això fa que
aquesta espècie formi part també de la varia-
ble P. crenata.

És molt curiós, i a la vegada sospitós, l’eti-
quetatge de la sèrie tipus de P. confluens (Rei-
tter) esmentat per Soldati & Soldati (2003).
Walther et al. (1990: 323) descriuen l’etique-
tatge de Reitter i fan referència a les figures
10:16 i 24:8 a les etiquetes típiques d’aquest
autor, sense fer cap esment de línies vermelles,
molt rares el 1894, ni de la marcació d’«Ho-
lotypus» i «Paratypus», no propis d’aquella
època, com hem pogut comprovar en la sèrie
típica de Catomus liliputanus (Reitter, 1906).

És també del tot injustificable que les cita-
cions que fan Español (1949, 1952, 1954) i
Viñolas (1981) de P. crenata, aquests autors
les donin com «[...] probablement à rapporter
à [...]» o «[...] est très problament à attribuer
[...]». Crec que les suposicions no són vàlides
en l’entomologia, i per alguna cosa són les
col·leccions dels museus i les institucions, les
quals haurien d’haver estat consultades abans
de fer qualsevol afirmació d’aquest estil.

La distribució que donen Soldati & Soldati
(2003) del grup d’espècies està realitzada to-
talment a mida dels interessos específics
d’aquests autors i no és versemblant. P. crenata
Germar es troba distribuïda per la França me-
ridional, la península Ibèrica, les Balears
(Mallorca, Menorca i Eivissa), el sud d’Itàlia

—ja que Gardini (1995) la cita amb dubtes
del nord—, Sicília, Sardenya, Còrsega, les regi-
ons mediterrànies del Marroc (Kocher, 1958),
Algèria, Tunísia (Normand, 1936) i Líbia i de
Malta (Mifsud & Scupola, 1998; Gebien,
1938-1942).

Finalment, a Soldati & Soldati (2003) tro-
bem l’apartat «Appendice», que està totalment
fora de context en un treball d’entomologia,
ja que és més propi d’un de medi ambient,
però sobre el qual cal fer algunes puntualitza-
cions:

— El mal estat de conservació de part del
territori espanyol que comenten els autors és
degut majoritàriament a la sobreexplotació
turística i sense control fomentada per certs
països europeus, i d’altra banda, a una desen-
certada política agrària de la Unió Europea.

— Malgrat les protestes d’aquests autors,
la política sobre la protecció de l’entomo-
fauna de la Generalitat de Catalunya, així
com de les altres autonomies, és actualment
molt correcta, tot i que una mica tova en la
seva aplicació.

— Cal acabar amb les captures indiscrimina-
des per part de certs «entomòlegs» europeus,
que durant molts anys han tingut Espanya
com a feu per al seu comerç, ja que aquesta és
la regió més rica en insectes de l’Europa occi-
dental. Prova d’això són les fires com la de
Perpinyà.

— Caldria limitar els estudis entomològics
en els àmbits de responsabilitat de museus,
universitats i altres centres científics i promo-
cionar els estudis multidisciplinaris per part
dels organismes adients.

Material estudiat

FRANÇA: 7 ex., Camargue (Bouches du Rhône),
L. Puel leg. 71 ex., Vaccarès, Bouches du
Rhône, 27.II.1921, D. A. Chobaut leg.
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PENÍNSULA IBÈRICA: 1 ex., llacunes de la Mata i
Torrevieja, Alacant, 9.VI.1985, A. Viñolas
leg. 1 ex., Salinas, Alacant, 22.VII.1972, Esca-
rré Sauleda leg. 1 ex., Santa Pola, Alacant,
21-23.VI.1960, F. Español leg. 1 ex., Santa
Pola, Alacant, 25.V.1986, A. Viñolas leg. 2
ex., illa d’Alborán, Almería, 1.VII.1983, J. E.
G. Roso leg. 11 ex., San Fernando, Cadis,
13.VI.1976, J. de Ferrer leg. 3 ex., Tarifa, Ca-
dis, 22.VI.1976, J. de Ferrer leg. 6 ex., Zahara
de los Atunes, Cadis, 22.VI.1976, J. de Ferrer
leg. 1 ex., el Grau de Castelló, Castelló,
1.IV.1956, F. Español leg. 3 ex., Pozuelo de
Calatrava, Ciudad Real, Lafuente leg. 1 ex.,
Laguna la Inesperada, Pozuelo de Calatrava,
Ciudad Real, 7.V.1982, M. A. Alonso Zara-
zaga leg. 4 ex., Pedro Muñoz, Ciudad Real,
2.V.1996, J. Muñoz leg. 2 ex., Espanya, E.
Reitter leg., E. Reitter det. 1 ex., Espanya, Bo-
fill leg. 20 ex., Águilas, Múrcia, 13.V.1978, T.
Yélamos leg. 9 ex., Mar Menor, Múrcia,
IV.1984, M. Esteve leg. 2 ex., Bujaraloz,
Saragossa, 21.III.1981, T. Yélamos leg. 12
ex., Laguna de la Playa, Bujaraloz, Saragos-
sa, 10.V.1982, J. Muñoz leg. 2 ex., Laguna de
Pito, Sástago, Saragossa, 31.VII.1980, T.
Yélamos leg. 2 ex., Llacuna de Pito, Sástago,
Saragossa, 27.V.1985, T. Yélamos leg. 8 ex.,
Sástago, Saragossa, 13.V.1978, T. Yélamos
leg. 1 ex., Sástago, Saragossa, 31.VII.1980,
T. Yélamos leg. 1 ex., Sástago, Saragossa,
9.III.1989, T. Yélamos leg. 4 ex., Sástago,
Saragossa, 11.IV.1987, T. Yélamos leg. 1 ex.,
Sástago, Saragossa, 9.VII.1988, T. Yélamos
leg. 5 ex., els Alfacs, Tarragona, IV.1985, F.
Español leg. 6 ex., Laguna de Tires, Vilaca-
ñas, Toledo, 23.IV.1993, J. Muñoz leg. 1 ex.,
Albufera, el Perellonet, València, X-1962, F.
Español leg.

ILLES BALEARS: 1 ex., Salines, Eivissa, 20.IV.
1962, Pablos leg. 3 ex., Sa Cala, Sant Jordi,
Eivissa, 10.IX.1951, F. Español leg. 1 ex.,
Pollença, Mallorca, Jordá leg. Porto Pi, Pal-

ma, Mallorca, 19.VI.1913, Jordá leg. 2 ex.,
Fornells, Menorca, 26.VIII.1956, Español i
Vilella leg. 1 ex., Maó, Menorca, 26.VIII.
1956, F. Español leg.

MAGRIB: 29 ex., Algèria, Vauloger leg., Vaulo-
ger det. 1 ex., Font. Gacelles environs Briska,
Algèria, V.1946. 26 ex., Les Lacs (sense més
indicació). Lengua Terra, Melilla, Espanya,
Cobos leg. 1 ex., Melilla, Espanya, I.1950,
Codina Padilla leg. 8 ex., Mazuza, Nador,
Marroc, IV.1943, Cobos leg. 3 ex., Nador,
Marroc, 8.IV.1990, A. Viñolas leg. 1 ex., El
Osida, Marroc, II.1973, Olivella leg. 2 ex.,
Rincón Mevik, Marroc, 27.IV.1930. 3 ex., Illa
de Djerba, Tunísia, 16.VIII.1979, X. Bellés i
J. Comas leg. 1 ex., environs Tunis, Tunísia,
1899, Alluad leg. 8 ex., Gabès, Tunísia, 1899,
Alluad leg. 5 ex., Kebili, Tunísia. 2 ex., El
Hàmma, Tunísia.
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On two valid cynipid species: Sa-
phonecrus gallaepomiformis (Boyer
de Fonscolombe, 1832) n. comb. and
Synergus facialis Hartig, 1840 (Hym.,
Cynipidae: Synergini)

Sobre dues espècies vàlides de ciní-
pids: Saphonecrus gallaepomiformis
(Boyer de Fonscolombe, 1832) n.
comb. i Synergus facialis Hartig,
1840 (Hym., Cynipidae: Synergini)

Rebut: 02.03.05
Acceptat: 12.03.05

Since the publication of Dalla Torre’s
catalogue (1893: 114), Diplolepis gallaepomi-
formis Boyer de Fonscolombe, 1832, has been
considered a species belonging to the genus
Synergus Hartig, 1840. Kieffer (1897-1901:
357) affirmed that specimens described by
Boyer de Fonscolombe were reared from
Biorhiza pallida galls. In the original descrip-
tion (B. de Fonscolombe, 1832: 195-196), Q.
coccifera (an evergreen Quercus) was
mentioned as the host plant. This statement
rules out the possibility that the host of
«gallaepomiformis» was Biorhiza, because B.
pallida induces galls on deciduous oaks, mainly
on species of Quercus subgenus Quercus, but
never on evergreen oaks. So Kieffer’s affirmation
must be considered erroneous.

The type specimens described by Boyer de
Fonscolombe have been studied in part by
Graham (1992) and Ferrière (1974). The latter
located the Diplolepis gallaepomiformis mate-
rial in the Natural History Museum of Genève
(Switzerland). Ferrière, who was a specialist
in Chalcidoidea, affirmed that this material
belongs to Synergus, probably on the basis of

conclusions reached by some authorities on
Cynipoidea taxonomy. After examining the
type material (see below), we concluded that
Diplolepis gallaepomiformis belongs without
any doubt to the genus Saphonecrus Dalla
Torre & Kieffer, 1910. On the other hand,
Saphonecrus gallaepomiformis (B. de Fonsc.,
1832) n. comb. is morphologically and biolo-
gically identical to Saphonecrus lusitanicus
(Tavares, 1902); both species were reared
from galls on Q. coccifera branches. Thus we
must consider Saphonecrus lusitanicus (Tavares,
1902) a n. syn. of Saphonecrus gallaepomi-
formis (B. de Fonsc., 1832) n. comb.

This conclusion has further implications,
because the name «gallaepomiformis» applied
to specimens obtained from several oak galls
cannot be a valid name for them now, since
none of the specimens were from evergreen
oaks, unlike Saphonecrus gallaepomiformis
n. comb., which was obtained from Q.
coccifera galls. For this reason we have
studied the type series of the first synonymies
of Synergus gallaepomiformis from the list in
Pujade-Villar et al. (2003: 148). Three
species described by Hartig (1840) in the
same paper might be candidates for the new
name for the «gallaepomiformis» specimens:
S. facialis (Hartig, 1840: 199), S. vulgaris
(Hartig, 1840: 198), and S. basalis (Hartig,
1840: 198). The code of nomenclature does not
take pagination into account in determining
priority.

In Pujade-Villar et al. (2003: 163-4), it was
noticed that the type series of Synergus
vulgaris (16 adults) included specimens that
belong to S. pallipes Hartig, 1840. In that
study a specimen belonging to S. pallipes was
designated erroneously as the lectotype of the
S. vulgaris series. The head of the Synergus
pallipes male is not «rufis», while in Hartig’s
description the head of the S. vulgaris male is
«rufis»; thus we rectify here the designation
of the lectotype of S. vulgaris (see below).

GEA, FLORA ET FAUNA
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The type series of Synergus basalis includes
only one specimen (Pujade-Villar, 2003: 157-
8), which is morphologically identical to the S.
vulgaris lectotype designated here.

Finally, the type series of Synergus facialis,
formed by ten specimens, belongs without
exception to the old denomination «gallaepo-
miformis» and its members are morpholo-
gically identical to S. vulgaris and S. basalis.
In addition, we received ten other specimens,
included originally in Hartig’s type series.
However, the preservation and mounting of
these 10 specimens is totally different from
that used by Hartig and we therefore consider
them not to belong to the type series. We
suspect that they were added to Hartig’s type
series later by other authors.

Accordingly we consider Synergus facialis
Hartig, 1840 [= S. vulgaris Hartig, 1840
(part) = S. basalis Hartig, 1840] to be the
valid species name that must be used to
denominate «gallaepomiformis» specimens
obtained from oak galls (deciduous and mar-
cescent Quercus).

Type material:

Synergus lusitanicus Tavares, 1902: Lost.

Diplolepis gallaepomiformis Boyer de Fons-
colombe, 1832: 1 female glued on a square
card with a hand-written 893.13 number and
with the following labels: «Cn. de Saussure»,
«presque sûrement originalem. de la coll.
Fonscolombe» (annotation from Dalla Torre
& Kieffer according Ferrière), «TYPE» (red
label), «Cynips pomiformis», «Selons D.T.
Synergus facialis Hartig + Synergus variabilis
Mayr» (Ferrière comment), «Synergus gallae-
pomiformis Type (B. de Fonsc.)», Saphone-
crus gallaepomiformis (B. de Fonsc., 1832) n.
comb. J. P.-V. det. 2005».

 Synergus facialis Hartig, 1840: Types are

mounted onto 4 pins with 2 males and 8
females, all glued in cardboard; two pins have
the foliar gall included. The lectotypus fema-
le herein is designated and labelled as: «809»
(handwritten, red label), «Lectotypus, Sy-
nergus facialis Hartig, 1840, female J. P.-V.
desig. 2005, Zoologische Staatssammlung
München» (red label), «Paralectotypus, Sy-
nergus facialis, Htg., 1840, J. P.-V., 2005,
Zoologische Staatssammlung München» (red
label), «Synergus facialis Htg, 1840, det. J.
P.-V., 2005» (white label). The lectotype is
designated with a red point on the card.
Paralectotypes have the same labels as the
lectotype except the red label number.

Synergus vulgaris Hartig, 1840: The type
material is mounted onto 7 pins, with 6 males
and 10 females, all glued on cardboard,
except 2 males and 2 females; all pins, except
for one, have the gall included. The lectotype
is corrected here from Pujade-Villar et al.,
2003. The lectotype male herein is designated
and labelled as: a brown square handwritten la-
bel, «Lectotypus, Synergus vulgaris Htg., 1840,
male J. P.-V., 1996, Zoologische Staatssam-
mig München» (red label), «Synergus gallae-
pomiformis B. de Fonsc., 1832, J. P-V det.
2002» (white label); «Synergus facialis
Hartig, 1840, J. P.-V. det. 2005». Paralecto-
types have the same labels as the lectotype
and in two pins have an additional blue
«1189» or «650» (red label). All the material,
reared from Andricus foecundatrix galls
belongs to Synergus facialis (3 males and 4
females) and the rest belongs to S. palliceps
(3 males and 6 females).

Synergus basalis Hartig, 1840: The holotype
female is labelled as: «1575» (blue rectangular
handwritting label), «Holotypus, Synergus ba-
salis Htg. female, Zoologische Staatssammig
München» (red label), «Synergus gallaepo-
miformis (B. de Fonsc., 1932) female J. P.-V.
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det. 2002» (white label), «Synergus facialis
Hartig, 1840, J. P.-V. det. 2005».

Acknowledgements

We are deeply indebted to Dr. B Merz
(curator of Muséum d’Histoire Naturelle de
Genève, Switzerland) for sending us the type
material of Diplolepis gallaepomiformis, to
Dr. Stefan Schmidt (curator of Zoologische
Staatssammlung, München, Germany) for
sending us the type material of Synergus
facialis, Synergus vulgaris and S. basalis and
to our colleague Dr. E. Kwast (Niederlau-
sitser Heidemuseum, Spremberg, Germany)
for sending us the Ferrière paper mentioned
in this study. Finally, I am very grateful to my
colleague and friend, Dr. George Melika
(Parasitoid Systematic Laboratory), for his
corrections in this manuscript.

JULI PUJADE-VILLAR*

* Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia. Uni-
versitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona.
A/e: pujade@porthos.bio.ub.es

References

BOYER DE FONSCOLOMBE, J. C. 1832. Description
des insectes de la famille des diplolépaires, qui se
trouvent aux environs d’Aix. Annales des Sciences
Naturelles, 26: 184-198.

DALLA TORRE, K. W. 1893. Catalogus hymenopte-
rorum hucusque descriptorum systematicus et
syninymicus. Vol. II: Cynipidae. Sumptibus Guilelmi
Engelmann. Lipsiae, 8 + 140 p.

DALLA TORRE, K. W. & KIEFFER, J. J. 1910.
Cynipidae. In: Das Tierreich. 24. Friedlander &
Sohn. Berlin. 891 p.

FERRIÈRE, CH. 1974. Quelques types de Fonscolombe
(Hymenoptera, Chalcidoidea et Cynipoidea) au Mu-
séum de Genève. Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft, 47(3-4): 269-272.

GRAHAM, M. W. R. DE V. 1992. Hymenoptera
collections of Boyer de Fonscolombe, with an
account of his work and a description of the natural
features of his estate. Journal of Natural History,
26: 1089-1111.

HARTIG, T. 1840. Über die Familie Gallwespen.
Zeitschrift für die Entomomologie, herausgegeben
von Ersnt Friedrich Germar, 2: 176-209.

KIEFFER, J. J. 1897-1901. Monographie des Cynipides
d’Europe et d’Algerie. Ibalinae et Cynipinae. Lib.
Scient. A. Hermann. Paris. 689 p., 27 pl.

PUJADE-VILLAR, J.; MELIKA, G.; ROS-FARRÉ, P.;
ÁCS, Z. & CSÓKA, GY. 2003. Cynipid inquiline
wasps of Hungary, with taxonomic notes on the
Western Palaearctic fauna (Hymenoptera: Cynipidae,
Cynipinae, Synergini). Folia Entomologica Hunga-
rica, 64: 121-170.

GEA, FLORA ET FAUNA



113

Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 72. 2004 ISSN: 1133-6889

Una nova població de nàiades (Unio
aleroni) a la conca del Llobregat

A new population of Unio aleroni
in the Llobregat bassin
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L’espècie de mol·lusc fluvial Unio aleroni
va ser tinguda fins l’any 2000 per una sub-
espècie —Unio elongatulus aleroni. Fins l’any
1998, es considerava que la seva distribució,
en l’àmbit dels Països Catalans, es restringia a
la zona nord-oriental, des del Rosselló a la
Tordera (Altaba, 1991, 1992a, 1992b). Marc
Ordeix et al. (1998) la citen, per primera vega-
da, a la conca del Llobregat. Hi indiquen que
U. aleroni apareix, de manera escassa i molt
localitzada, en tres subconques afluents del
Llobregat: a la riera Lluçanesa (pantà de Santa
Eulàlia de Puig-oriol, al pas per Sta. Creu de
Joglars d’Olost de Lluçanès; pantà de la Font, i
pantà vell de Santa Eulàlia de Puig-oriol), a la
riera de Merlès (canal de la dreta de la riera i Sta.
Maria de Merlès) i a la riera Gavarresa (pas per
Santa Creu de Joglars i Santa Maria d’Oló).
Les cites de la riera Gavarresa, però, no van ser
comprovades al camp, segons admeten els au-
tors, sinó que es varen basar en referències o en
exemplars aportats per terceres persones.

A la Guia d’espais d’interès natural del
Bages, en la fitxa dedicada a la vall de la riera
de Segalers (subconca de la riera Gavarresa),
s’exposa que «l’interès faunístic de l’espai rau
qüícola de la família dels uniònids» (Vallès et
al., 1999). Una consulta als autors, feta el se-
tembre de 2003, va aclarir que aquesta cita es
basava en el coneixement que se n’hi havien de-
tectat alguns exemplars, uns quinze anys enrere,
però que no es tenia constància que, en el mo-
ment de publicar-la, encara n’hi hagués.

De resultes d’unes obres de drenatge de
llera realitzades a la riera de Segalers, al seu
pas per la finca la Moratona, es van detectar
novament valves de nàiades l’estiu del 2000.
La denúncia dels agents rurals va donar lloc a
la incoació d’un procediment judicial, que fou
el motiu circumstancial d’una recerca d’aquell
sector de la riera, fins aleshores inexplorat. La
riera de Segalers és un curs fluvial de flux
temporal, sinuós, que s’obre pas entre parets
abruptes de margues roges, que la mateixa
erosió fluvial ha anat afaiçonant. Forma part
de l’ecoregió de rius mediterranis, caracterit-
zats per una estacionalitat alta i una gran ca-
pacitat d’arrossegament de sòlids en suspen-
sió. Aquesta riera drena una vall fluvial de
muntanya mitjana, asimètrica, orientada en
direcció nord-est - sud-est, que vessa a la riera
Gavarresa, afluent del Llobregat per la dreta.
L’amplada de la vall s’acosta a un quilòmetre,
mentre que el desnivell dels vessants és d’uns
dos-cents metres. El fons planer de la vall és
força estret, d’uns dos-cents metres d’ampla-
da màxima, i està format per dos nivells de
terrasses al·luvials, flanquejades per cingles o
per pendents pronunciats que estan disposats,
alternativament, a la riba dreta o esquerra. Al
cantó oposat del cingle s’estenen els sedi-
ments al·luvials, damunt dels quals s’han mo-
delat les terrasses per l’acció erosiva. L’alçà-
ria dels cingles queda compresa entre deu i
trenta metres, mentre que la seva llargada és
inferior als dos-cents cinquanta metres; són
sempre espadats, i al seu peu apareixen, ara i
adés, els esbaldregalls esllavissats.

La vegetació de solana està dominada per
la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), on
s’intercalen brolles i prats secs. A l’obaga pre-
domina la pinassa (Pinus nigra subsp. salz-
mannii) i el pi roig (Pinus sylvestris), però hi
ha roure martinenc (Quercus humilis), acom-
panyat de boix (Buxus sempervirens), grèvol
(Ilex aquifolium) i tortellatge (Viburnum lanta-
na). La fauna de peixos inclou bagra (Leucisus
cephalus) i barb (Barbus meridionalis).
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L’estudi sobre el terreny realitzat entre l’estiu
i la tardor de 2003 (Mallarach & Comas, inèdit)
va posar de manifest que l’impacte directe de les
obres de drenatge havia afectat uns cent deu
exemplars de nàiades l’any 2000. Alhora, però,
es va descobrir una nova població d’U. aleroni,
aigües avall, que havia sobreviscut a les obres,
censada en més de mil exemplars distribuïts en
gorges i basses discontínues, amb fons llimosos,
al llarg d’uns tres-cents metres lineals. La densi-
tat d’aquesta nova població oscil·la entre cinc i
nou individus per metre quadrat, o tres individus
per metre lineal (mL), i mostra una gran hetero-
geneïtat de mides i edats —que superen els tret-
ze anys—, indicador inequívoc d’un bon estat
de conservació.

Segons C. R. Altaba (com. pers.), es tracta
de la població d’U. aleroni en millor estat i
més viable que es coneix de Catalunya. En
efecte, la població de la riera de Segalers no
mostra els problemes que afecten l’única po-
blació amb la que es pot comparar avui a Ca-
talunya: la del riu Ser, a la conca del Fluvià,
que té una estructura demogràfica fortament
desequilibrada i un envelliment progressiu, i
un densitat de només un individu per metre li-
neal (Carretero et al., 2000).

La rellevància de la descoberta de la nova
població d’U. aleroni a la riera de Segalers rau,
doncs, en que és la població de nàiades més im-
portant de la conca del Llobregat, i una de les
més viables que queda actualment a Catalunya.

De resultes de l’informe pericial que repor-
tava aquesta descoberta, el setembre de 2003
es va signar un conveni de col·laboració entre
la propietat de la Moratona i la Fundació Natu-
ra, que té per objecte impulsar diverses mesures
encaminades a preservar la població de nàia-
des identificada a la riera de Segalers i fer-ne el
seguiment. Tanmateix, atès que la riera de Sega-
lers no es troba inclosa en cap espai natural
protegit, ni a escala catalana ni a escala local,
la importància de la nova població d’U. aleroni
reportada faria convenient considerar la crea-
ció d’una figura de protecció (una reserva na-

tural de fauna salvatge o un refugi de fauna sal-
vatge) per ampliar la protecció efectiva de què
disposa aquesta espècie a Catalunya, i propiciar
eventuals translocacions per recuperar-la a la
mateixa conca, a mida que les condicions eco-
lògiques ho permetin.
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