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SUMMARY
Spatial and temporal distribution of Plecoptera and Ephemeroptera in the segre river

( Lleida , Catalonia , Spain).

During an anual sampling cycle in the Segre river, 20 species of Plecoptera and 23 species

of Ephemeroptera have been identified. This two aquatic insects orders show differences in its

spatial distribution and abundance according to the greater tolerance with regard to pollution of

Ephemeroptera and the most restrictive requeriments of Plecoptera, in terms of water quality and

physiographical conditions. Along the time, the superposition of cycles for Ephemeroptera spe-

cies was more pronounced than for Plecoptera.

For want of an exhaustive review, some of the species listed in this paper can be considered

new citations for Catalonia, such as Acentrella sinaica and Calliarcys humilis (Ephemeroptera), and

Brachyptera monilicornis, Rhabdiopteryx gr. alpina and Protonemura angelieri (Plecoptera).

RESUM

En les mostres obtingudes durant I'estudi d'un cicle anual al Ilarg de tot el riu Segre, van

esser identificades 20 especies de plecbpters i 23 d'efemerbpters. Els efemeropters presenten

una distribucio espacial mes amplia, i uns valors d'abundancia superiors, respecte als plecoters, la

qual cosa es logica d'acord amb la major tolerancia general dels primers enfront de la pol•lucio, i els

requeriments fisiografics mes restrictius dels segons. Al Ilarg del temps, les especies d'efemerbp-

ters presenten tambe una major superposicid dels seus respectius cicles.

A falta d'una revisio amplia, algunes de les especies citades en aquest article es possible

que puguin considerar-se noves citacions a Catalunya, com es el cas dels efemeropters Acentrella

sinaica i Calliarcys humilis, i dels plecbpters Brachyptera monilicornis, Rhabdiopteryx gr. alpina i

Protonemura angelieri.

MOTS CI.AU: Distribuci<i, cspai, cicle, plecbpters, efemeropters, riu Scgre.
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INTRODUCCIO

El present treball es una recopilacio de
les dades sobre la distribucio dels plecop-
ters i dels efemeropters, obtingudes en un
estudi fet al riu Segre (PALAU & PALOMES,
1986). Les referencics d'aqucsts dos ordres
d'insectes aquatics a Catalunva correspo-
nen, majoritariament, a la xarxa hidrografi-
ca oriental i, d'una mancra molt mes dispcr-
sa i puntual, al Pirineu Central (AUBERT,
1963; BERTHELEMY, 1966; PRAT el al, 1979,
1983; PUIG, 1980, 1983). Una revisio mes re-
cent de la distribucio gels plecopters a la
peninsula Iberica (SANCHEZ-ORTEGA & ALBA-
TERCE)OR, 1987) no inclou les que ara es
presenten.

MATERIAL I METODES

La situaci() oricntativa dels punts de mos-
treig es pot veure a la figura 1, la seva localit-

Fu;. I Conca catalana del riu Segre i situacio
orientativa dels punts cle mostreig.
Catalan basin of Segre Ricer and orientative location of sam-
pling stations.

zacio exacta pot trobar-se a PALAU & PALO-
MPS (1986). Lcs mostres son, fonamental-
ment, de zones reofiles i es van recollir mit-
lancant una xarxa de 250 p (surlier), amb for-
mol al 4 t%7 com a fixador. En total van fer-se
sis campanves de mostreig a tot I'eix del riu,
des de l'agost del 1983 fins al junv del 1984,
cada dos mesos, aproximadament. No tots
els individuos most) ejats han cstat identifi-
cats a nivell d'especic i, per tant, no s'esta
segur quc es recullin rcalment totes les es-
pecies presents en les mostres; aixo fa quc,
en el cas d'alguns gencres, s'esmenti cntre
parentesi l'especie o espccies identificades,
deixant oberta la possibilitat quc pugui ha-
ver-n'hi mes.

Les dades numeriques quc: figuren a les
taules corresponen al nivcll de gcncrc i son
de tipus semiquantitatiu d'acord amb una
escala creixent d'abundancia entre 1 i 7,
que augmenta l'operativitat durant els
comptatges sense una pcrdua substancial
d'informacio per aquest tipus d'estudis
(BouRNAUD el al, 1980).

DISTRIBUCIO ESPACIAL I TEMPORAL
DELS GENERES I ESPECIES

L'estat del riu dmant I ' estudi es mostra a
la figura 2 on es representa l'altitud dels
punts de mostreig i cls valors mitjans de dos
indexs de qualitat , Pun fisico - quimic (ISQA,
Index Simplificat de Qualitat de l'Aigua;
QUERALT , 1982) i l'altre biologic (IBS, Index
Biotic del riu Segre; PALAt: & PALOWS,
1986). La sensibilitat d'ambdos tipus
d'indexs no es comparable ( PRAT el al.,
1986), pero tots dos plegats serveixen per a
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two quality index (I.S.O.A. and I.B.S.)

122



obtenir una visio de 1'estat del riu en el mo-
ment de 1'estudi. Els punts mes alterats van
trobar-se sota la Seu d'Urgell (punt 6), sota
1'embassament d'Oliana (punt 8) i ja en el
tram inferior del riu, per sota de Balaguer
(punt 15) i de Lleida (punt 20).

Els Plecopters

Els plecopters van ocupar preferentment

el curs alt (Taula i), corn es frequent i ha

estat repetidament assenyalat, d'acord amb

la qualitat de 1'aigua, el regim del flux i el

tipus de substrat. (BERTHELEMY, 1966; PUIG,

1980; PRAT, et al., 1983).
Capnia sp. i Capnioneura hrachvptera

(Capniidae), juntament amb Brachvptera gr.

rnonilicornis i Rhahdioptervx gr. alpina,

(Taenioptervgidae), varen ser exclusius de la

capcalera, essent molt rars per sota de Puig-

cerda. Tot i aixi, alguns d'aquests, corn

Rhahdioptervx gr. alpina, van assolir abun-

dancies notables en determinades cpoques

(abril; 150 ind./m').
La familia Nernouridae va esser una de les

mes hen representades, a mes de frequent i

abundant, entre tots cis macroinvertebrats.

S'ha identificat Amphiuemura sp., Nemoura

sp. (N. uuciirata, N. cf. mortoni), Nenzurella

picteii i Protonenuira sp. (P. pvrenaica pvre-

naica, P. angelieri, P. heatensis i P. risi). Ob-

servant la Taula I horn pot veure una certa

segregacio temporal entre cis generes de la

familia Nernouridae, amb un predomini de
Protonernura a I'estiu, seguit de i'aparicio

d'Arnphiitenuira i del predomini de Nemou-

ra a l'hivern; Nemurella, encara que pun-

tualment, es va trobar a la primavera. Dins

del genere Protortternura tambe es palesa

una certa segregacio temporal entre espe-

cies, amb P. pvrenaica pvrenaica, de nimfes

a I'octubre i P. angelieri al febrer.

Leuctridae inclou el genere rues frequent,

abundant i de distribucio mes amplia dins

els Plecopters trobats al riu Segre (Leuctra)
del qual s'han identificat tres especies (L.

fiisca, L. hippopiis i L. leptogaster). La distri-

bucio de la resta de generes i especies del

grup (Pachvleuctra sp., P. hertrandi i P. ven-

locchi) es caracteritza per la seva disconti-

nuItat. Euleiictra geniculata i Leuctra sp., To-

ren els plecopters de distribucio mes

mcridional (fins a 260 m snm). Amb el

temps, Pochvleuctra i Euleuctra van presen-

tar cicles de desenvolupament al voltant de

la tardor.

Els plecopters depredadors van ser repre-

sentats per les families Perlidae (Perla margi-

nata, Dinocras cephaloics), Perlodidae (Iso-

perla sp., I. gr. acicularis, Perlodes sp.) i

Chloroperlidae (Chloroperla sp., C. hreviata,

Xanthoperla apicalis, Siphonoperla iorren-

tium). Les dues primeres van tenir una dis-

tribucio espacial similar, amplia i amb

abundancies maximes per sota de la capga-

lera, essent Perlodes sp. (P. intrincata) la de

distribucio mes restringida. Dins els Perlids,

Dinocras cephalotes fou molt mes abundant

que Perla marginata, fet que estaria d'acord

amb altres estudis (PRAT et al., 1983) que as-

senyalen una distribucio de Perla margina-

ta, rues localitzada en cursos d'aigua secun-

daris (afluents, etc.) dins d'una matcixa

conca. La familia Chloroperlidae, a l'igual

que els Capnids, no es va trobar mai per sota

de la Seu d'Urgell, punt a partir d'on la mor-

fometria, el flux i la qualitat de les aigi es,

experimenten un canvi significatiu. Aques-

tes tres darreres families no van presentar

segregacions temporals notables, malgrat la

seva condicio comuna de depredadors, atcs

que totes elles son de vida relativament Var-

ga.

Els efemeropters

Els efemeropters mostraren una distribu-

cio molt mes amplia i uniforme (Taula II).

La zona arnb rues divcrsitat va correspondre

al tram m itja del riu, entre la presa d'Oliana

i Camarasa. A partir de Camarasa el nombre

d'especies disminueix notablement fins un

minim a l'alcada de Lleida. Cap a la desem-

bocadura, el riu tendcix a recuperar-se

d'acord amb la millora en la qualitat del

medi. Els efemeropters van ser forca rues

abundants que els plecopters; a diferencia

d'aquests, en tots els punts i, almenys en al-

guna ocasio, s'hi va trobar aigun efemerop-

ter.
La famillia Baetidae amb Baetis sp. (B. mu-

ticus, B. alpinus, B. rhodani, B. nigrescens,

B. vardarensis, B. sca,nhus i B. ineridionalis)

i Acentrella sinaica, va esser amb diferencia

la mes abundant i frequent, especialment el

genere Baetis a causa de la seva tolerancia i

acusada segregacio temporal. Baetis muti-

cus, Baetis alpinus i Acentrella sinaica Toren

exclusius del tram superior, mentre que la

resta d'especies van trobar-se a gran part del

riu en quasi totes les campanyes de mos-

treig, si be en alguns punts, (immediata-
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1',^^i ,a I. Incentari do gcnrres i espccies de plecbpicrs trobats en els diferents punts plc mustreig (,t dull) i al
Ilurg de les campanves de mosu'eig (a baiz^. GIs valors d'abundancia pocicn Iraduir-se a densitut pcr m=
mi^jan4ant la seguent relacio: 1 = 1 ind.^m-; 2 = 2-50; 3 = 51-100; 4 =^ 101-200; 5 = 201-500; 6 = 501-1000;
7 = > 1000 ind.^m'-. Els asteriscs indiquen presencia.
Genera and species of Plccopt^ru along Il^c samplinK Siaiions (above) and o^u the time (bclu^^^). Abun^lann• data can be u^eu^^lai-
ed in Icrms of density pcr m- ^^ilh the nest correspondences: I = I inc1.,'m^; 2 = 2 50; 3 = ^ I-100; 4 = 101-200; 5 = 2pl->00;
b = 501-1000: 7 = > 1000 ind.:'ni-. (^•"» = presence in indctcrminutc numbrr).

Plccoptera

Cu/trtiu sp.
Cuprriurteura bracln^/ttera
6rucltvp(era ntonilicorais
Rhuhdiopter}.r gr. alpnta
Aruphinernttra sp.
Pro[urtenutra sp.
P. urtgclieri
P. hL'[Ue RS1S

P. prrcuuica
P. rissi
Nerttourct sp.
N. c^. nrortoni
N. urtcinata
Ncnutrella picteti
Leuctru sp.
1,. ^uscu
l.. hippopus
l,. le/^toguster
L,^uleuciru geniculata
Pacln^leuctra sp.
P. be^rn^uwdi
P. ^^ertluc'chi
Chloro/^erla sp.
Ch. hreriatn
Siphonoperla torrentium
Xurtthoperla apicalis
Isoperln sp.
1. gr. aciculnris
Perludes sp.
P. intrMcctlct
Perla nrarginata
l)iuurras c^ephalutcs

Plccoptera

ESTACIONS DE MOSTRIiIG

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 1F IH 20 21 2? ^?3

:k

:Y

k

..

;^
k

^
° ^ ^ ^ ° ^ ^
^

CAMPANYES DE MOSTKEIG

AG-83 OG83 NO-83 FE-84 AB- ^34 JN-t3-1

Caprria sp. 1-2
Caprrioueura hraclt^^ptera 1
/3rarlrrptera nuntilicorrris 2 2
Rlrul^diupter^^x gr. alpinu 4
Anrithhtenurra sp. 2 1 2 2
Proluuenurra sp. 1-7 1-2 3 1-3 1-2
P. ungelieri
P. heutensis
P. /n^reaaica
P. rissi
Nemourn sp. 1-3 1-2 1
N. c^. rrrortoni
N. unciuuta
Nenturella picteN 1
Leuctru sp. 1-4 1-2 2-5 2-7 7 1-2
/,. ^rvscct
/,. hippurus .
1.. leptogaster ^°
F,nlenetra geniculata 1-2
Pacln°lenctra sp. 2-3 1
P. hertruudi
P. rer:locchi
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Tnui.n I. (Cont.)

CAMPANYES DE MOSTREIG

Chloroprrla sp. 2 2 2

Clt. f^reriala
Siphouoperla [orrentium 2 ^-^ ^
Xanthoperla apicalis ^
lsoperln sp. 2 2-4 2 1-6 1-3

[. gr. acrci^laris "'
Perlocles sp, 4 1-3
P. intrincata
Perlu nrargiriata 2 2 2 2

Dii:ocras cephalotes 2-4 1-3 1-2 1-2 1-2 2

Tnui.n IL [nventari de generes i especies d'elemeropters trobats en els diferents punts de mostreig (a dalt) i

nl Ilarg de les campanyes de mostreig ( a baix). Notacio com a la t.aula I.

Genera and species of Ephemeroptera alo ng the sampling stations (above ) and over the time (below ). Symbols as in Table I.

ESTACIONS DE MOSTREIG

Ephemeroptera 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23

Baetis sp.

B. mulicns

B. a^F)f1711S

B. rhodnf^i
B. wigresce^zs
B. i^ardarer^sis
B. sCaIi1^Jlls

B. I77C'Yt L^IOYt a I LS

/]certtre ( lu sir2aicus

C(!e'111s ^[4Cl[l OSa

Ephenterella ignita

Eplrorou i^ir^̂ v

Oligoneuriella rhenana

f^^eorus sp.

F.. gr. svlricola

Rhthrogena sp.

R. semicolorata

R. diuphana

R. lovolae

Heptagenia sp.

H. coer-alnrts

Ecdyonnrus sp.

E. rnacai:i

Clroroterpes sp.

Ch. picteti

llahrophlehia sp.

Habroleptoides ntodesta

Calliarcvs hnmilis

Polamantluis luteus

F.phemern lineala

Y

k

CAMPANYES DE MOSTREIG

Ephemeroptera AG-83 OC-83 NO-83 FE-84 AB-84 JN-84

Baetis sp. 2-7 2-6 1-4 2-7 1-5 1-4

B. rnutrcus

B. alpincis

B. rlvodnni

B nigrescens

B. vardarensis

B. sCan7}) t4S Y
t

B. meridionalis '`
Acentrella sinaicus 1
Caenis luctuosa 2 - 5 2-4 1-6 2-4 1-3 1-2
Ephemerella ignita 1-3 1.2 1 1-2 1-2 2-3

Ephoron virgo 2-3 1 ^-^
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TAULA 11. (Cont.)

CAMPANYES DE MOSTREIG

Oligoneuriella rhenana 1-6 1 2 1-4
Epeorus sp. 1 2-3 2-3 1-3 2 2
E. gr. svlvicola
Rhithrogena sp. 1-3 1-5 2-3 2-4 2-4 2-4
R. semicolorata
R. diaphana
R. lovolae
Heptagenia sp. -2 1
11. coerulans
Ecdvonurus sp. 1-6 2-3 1-2 1-3 1-3 1-2
E. macani
Choroterpes sp. 1-4 1-2
Ch. picteti
Hahrophlehia sp. 1 1
Hahroleptoides modesta 1 1 1 I
Calliarcvs hzunilis
Potam(Mthus luteus 2 1-3 1-5 1-5 1-4 1-4
Ephemera lineata

ment per sota de Balaguer i Lleida) es pro-
bable que les captures fossin en alguns ca-
sos part de la deriva.

Caenis htctuosa (Caenidae), com a espe-
cie adaptada a zones amb predomini de la
sedimentacio sobre el transport, va ocupar
els trams intermedi i inferior del riu. Amb el
temps, Baetis i Caenis van presentar un pe-
riode d'emergencia comu cap a finals de
1'estiu (octubrc), segons les observations di-
rectes de camp del vol d'adults.
Ephenzerella ignita (Ephemerellidae),

Ephoron virgo (Polvtnitarcidae) i Oligoneu-
riella rhenana (Oligoneuriidae) van esser
practicament absents al riu des de l'octubre
fins a 1'abril i , fins i tot , durant mes temps en
el cas de les dues darreres especies. Les dis-
tribucions espacials d'Ephemerella ignita i
Ephoron virgo van ser forga complemcnta-
ries, mentre que per E. ignita i O. rhenana la
superposicio va ser practicament total.

La familia amb rues generes representants
al riu fou Heptagniidae, amb Epeorus sp. (E.
gr. sylvicola), Rhithrogetza sp. (R. colorata,
R. diaphana, R. lovolae), Heptagenia sp. (H.
coerulans) i Ecdvnurus sp. (E. macani). En
aquest grup, s'hi troben cls efemeropters de
distribucio mes altitudinal i menys resis-
tents a la pol•lucio (Epeorus i Rhithrogena).
Mentre que Heptagenia coerulans va pre-
sentar una distribucio molt localitzada
d'acord amb les citations d'altres autors
(PUIG, 1983; riu Cardener, Conca del Llobre-
gat), Ecdvonurus macani va ser present en
tots els punts, excepte en els mes alterats. El
perfode d'emergencia per aquesta darrera

especie seria al final d ' estiu , d'acord amb la
presencia de subimagos durant la campanya
d'a ost.

El fet d'havcr recollit Ics mostres prefe-
rentment en flocs d'aigues rapides, fa que la
familia Lepp tophlehiidae, fonamentalment
limnofila , fos poc abundant . Tot i aixi, es
van trobar quatre generes , dels quals Choro-
terpes ( C. picteti), un dels mes reofils dels
grup, fou el mes abundant . Aquesta especie
nomes es va trobar durant 1'agost i I'octu-
bre, coca que fa pensar en un title de desen-
volupament d'un any o mes. De la seva dis-
tribucio espacial es pot deduir una limitac io
altitudinal i una minsa tolerancia a la pol.lu-
cio, com en el cas d'E . vir̂ go i Potanzanthus
luteus. La resta de leptoflebids, Calliarcvs
humilis, Habrophlebia sp. i Hahroleptoides
modesta, eren individus afllats, sempre en el
tram alt del riu.
Potamanthus luleus (Potamanthidae) va

ser poblador habitual dels trams mitja i infe-
rior del Segre, en els punts menys alterats.
La seva presencia mes o menys continua al
llarg del temps sembla respondre a una es-
trategia d'escalonament en 1'eclosi6 dels
ous. D ' altra banda, les majors abundancies
es van trobar en el limit altitudinal superior
de la seva distribucio , fet que pot interpre-
tar-se com un estoc fruit dels mecanismes
de contraderiva , per a garantir la permanen-
cia de 1'especie en el riu.

L'tiltim dels efemeropters identificats al
riu Segre es Ephemera lineata, especie tro-
bada puntualment , amb uns habits similars
als d'Ephoron virgo, pero dc distribucio mes
altitudinal.
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DISCUSSIO

A nivell espacial, els plccopters, en
conjunt, van quedar aplegats cap a la part

alta del riu, especialmcnt durant els mesos
mes freds (novembre de 1983 i febrer de

1984), mentre que at periode mes calid van
arribar practicament fins a la zona on el Se-
gre comenca a patir un grau de pol•lucid no-
table (Balaguer). La causa podria haver es-
tat 1'augment de la deriva i la colonitzacio a
I'epoca del desgel (maig-juny), peril en qual-
sevol cas aquest let no estaria del tot d'acord
amb la traditional relacid entrc els plecop-
ters i Its aigi es mes Iredes i netes, almenys

des d'un punt de vista global. Aixi, doncs, en

el cas del riu Segre, algunes especies com

Eleacira geniculata i altres del genereLeuc-
Ira, no es recomanable incloure-les en la
mateixa categoric juntament amb la rcsta de
plccopters a l'hora do fer el dissent/ d'un
index biotic, sin() en un nivell indicador de
qualitat immediatament inferior, ates la

seva tolerancia i distribucid.
Entre els efemer6pters, el grau d'ocupa-

cio espacial del riu, i tambe lcs densitats
mitjanes, son molt superiors, cosa que posa
de manifest fa seva reconeguda major tole-
rancia o caracter cosmopolita com a grup
respecte dcls plccopters; malgrat aixo,
l'existcncia de generes i especies molt pot
tolerants com es el cas d'algunes Baetis i la
major part dels representats de la familia
Heptageiiiidae obliga tambe a establir dife-
rents nivclls indicadors de qualitat en el cas
dels indexs bidtics.
En parallel a l'abast espacial dels Efe-

meropters i per idcntiques raons fonamen-
talment rclacionades amb el grau d'adapta-
cid a les condicions canviants del medi i a
les estratcgies alimentaries, la seva distribu-
ci6 en cl temps cs tambe forca menys dis-
continua que en el cas dels plccopters, la
qual cosa es palesa en la major supcrposicid
temporal dels titles de les espccies, moltes
de les quals poden presentar clues o mes ge-
neracions en un matrix any (polivoltines)

enfront dels plccopters, de titles en conjunt
mes llargs (univoltins).
Malgrat el temps escolat des de les campa-

nves de recol•leccid, algunes espccies de les

esmentades es possible que puguin conside-

rar-se noves citations a Catalunva, a falta

d'una revisid exhaustiva, com en el cas dcls

efemeropters Acetitrella siriaica i Calliarcvs

hiunilis i dels plecopters Brachvptera moni-

licornis, Rhahdioptertix gr. alpina i Protone-
mura angelieri.
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