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CULICIDS (DIPTERA: CULICIDAE) DEL BAIX LLOBREGAT

G. Gonzalez,* X. Millet,* N. Prat * i M. A. Puig *

ABSTRACT
Culicidae ( Diptera : Culicidae) of the Baix Llobregat area

Rebut : setembre 1982

Six species of Culicidae have been identified in the Baix Llobregat area, near Bar-
celona. Coquillettidia ( C.) richiardii and Culiseta ( T.) subochrea had never been found be-
fore in the area.

INTRODUCCI6

Tot i que els Culicids son un dels grups
d'insectes de la nostra fauna en els quals
invertim mes temps i recursos a causa,
inicialment, de la seva importancia sani-
taria, no podem dir que siguin ben cone-
guts. Les referencies a treballs sobre el
grup son escadusseres, com es pot veure a
les recopilacions de TO RRES-CA&A MARES
(1979) i ENCINAS (1982). La majoria d'a-
quests treballs son fets des d'un punt de
vista sanitari, sense preocupacions de ti-
pus taxonomic ni ecologiques.
En el decurs d'un periode de mostratge

de sis mesos horn ha visitat d'una manera
sistematica els ambients palustres del Baix
Llobregat en els quals es d'esperar de tro-
bar larves de mosquits (canyissars, jon-
cars, basses, bassetes, llacunes i canals per
a regar o recs). Paral-lelament, horn captu-
rava adults emprant diferents metodes
(xarxes, reclams lluminosos i humans).
D'aquesta manera horn ha capturat i iden-
tificat els culicids en les seves fases de

desenvolupament (larves i pupes) i ima-
gos, les quals han estat d'antuvi molt mes
estudiades. Les captures d'adults aixi corn
de larves han estat dominades per la pre-
sencia de Culex (C.) pipiens, especie que
es troba formant poblacions en massa a la
zona juntament amb altres cinc especies
(vegeu la taula I).

AREA D 'ESTUDI

Compren el Baix Llobregat en els ter-
mes municipals del Prat, Sant Boi, Gava,
Viladecans i Castelldefels. Aquesta regio
es una zona de forta activitat, tant indus-
trial corn agricola, aixi com d'una forta
implantacio urbana. Per aquests motius
les caracteristiques de l'ambient natural
han sofert modificacions. Actualment hom
pot parlar d'una atomitzacio de les zones
naturals (joncars, salicornars, etc.) i d'un
us intensiu d'una part dels canals, inicial-
ment destinats nomes a regar, per al trans-
port de deixalles. Aquesta dinamica de la
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TAULA I. Especies de culicids capturats al Baix Llobregat; s'assenyala en quins ambients s'han trobat.
Culicid species of the Baix Llobregat area, showing the different environments where they were found.

Halbfila
(salicornars)

Zones de vegetacio Masses d'aigua

Culex (C.) pipiens
Aedes (0.) caspius
Coquillettidia (C.) richiardii
Uranotaenia (U.) unguiculata
Culiseta (T.) longeareolata
Culiseta (T.) subochrea

zona repercuteix sens dubte en l'abundan-
cia de les diverses especies propies de cada
tipus d'ambient.

ESPECIES RECOL .LECTADES

Culex (Culex) pipiens (LINNAEUS, 1759)

Distribuida per tot Catalunya.

Es una especie cosmopolita que presen-
ta una variabilitat morfologica notable
tant a les larves com als imagos. Hom
I'ha trobada en tots els ambients estudiats
(vegeu taula I), pero, principalment, i en
massa, en els recs. El nombre de canals
a l'area es molt elevat i son, majoritaria-
ment, polluits pels abocaments d'origen
industrial i urba. Aquesta pollucio causa
basicament un exhauriment de l'oxigen
que, alhora que afavoreix la presencia de
la larva del mosquit, elimina els seus pos-
sibles depredadors. Es per aixo que en
aquests canals polluits hom ha trobat den-
sitats elevadissimes de larves de Culex (C.)
pipiens, que son les responsables de les
molesties (picades) que pateixen els habi-
tants de la zona, per mes que no causin
cap dels problemes sanitaris mes propis
de generar-se per altres especies de mos-
quits.

Aedes (Ochlerotatus) caspius (PALLAS, 1771)

Tarragona i Barcelona (ENCINAS, 1982).

Aquesta especie ja havia estat citada an-
teriorment. Te una distribucio paleartica

Helbfila Llacunes Canals
(canyissos) (Murtra, Ricar-

da, Remolar)

i es tipica de zones halofiles inundables. En
zones d'aquestes caracteristiques, com ho
podrien ser la Camarga (GAVINAUD, 1975) i
els aiguamolls de l'Emporda (SERGATAL,
com. per.), aquesta especie constitueix po-
blacions molt nombroses.

El cicle vital d'A. (0.) caspius s'inicia un
cop passat 1'hivern quan el fotoperiode i la
temperatura son adequats i la zona queda
negada. Hom l'ha trobada d'una manera
esporadica en ]a seva fase larvaria, i a
principis d'estiu es capturaren uns quants
imaginals. Aquest nombre reduit de lar-
ves aixi com d'adults recollits cal relacio-
nar-lo amb la davallada dels seus habitats
dins la zona estudiada.

Culiseta (Theobaldia) subochrea
(EDWARDS, 1921)

Aquesta especie s'ha localitzat en els ca-
nyissars de la Ricarda i el Remolar, t nica-
ment en la seva fase larvaria. Tot i que es
una especie que habita tant a l'aigua sala-
da com a l'aigua dolca, Them trobada d'u-
na forma esporadica (3 cops).

Culiseta (Allotheobaldia) longeareolata
(MACQUART, 1838)

Barcelona i Tarragona (ENCINAS, 1982).

Es tracta d'una especie distribuida al
sud de la regio paleartica, al continent afri-
ca i part d'Asia. Al Baix Llobregat hom
1'ha trobada a finals de la primavera en
forma larvaria en unes bassetes properes
a la llacuna de ]a Murtra. D'aquestes lar-
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Fic. 1. Coquillettidia richiardii . a, Vista dorsal del cap . b, Detail de la part abdominal distal.
a. Head , dorsal view . b. Abdominal distal part.

ves horn obtingue imagos que corrobo-
raren la identificacio. Tambe s'ha detectat
la seva presencia a Girona (MILLET, comu-
nicacio personal).

Uranotaenia ( Uranotaenia) unguiculata
(EDWARDS, 1913)

Barcelona (ENCINAS, 1982).

Es Tunica especie del genere de distri-
bucio paleartica. Hom 1'ha trobada en fase
larvaria en els canyissars propers a 1'em-
bocadura del Llobregat.

Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii
(FICALSI, 1889)

Tarragona (ENCINAS, 1982).

Tot i esser un culicid de distribucio pa-
leartica, aquesta especie capturada 1'any

1929 a la Cava (Baix Ebre), no havia estat
recollida novament i, malgrat la seva bio-
logia peculiar, aquest fet no es gaire expli-
cable. Les larves afixades a les arrels de
les canyes (Phragmites communis) o be a
la boga (Typha latifolia) obtenen faire de
la seva respiracio mitjangant un ganxo que
forada la planta, i posant el sif6 respira-
tori en contacte amb els teixits aerifers
del vegetal. Per aixo es necessaria una cer-
ta cura en el mostratge, s'han d'arrencar o
tallar les canyes i esperar uns minuts fins
que es produeixi l'emergencia. Tant el gan-
xo terminal com el nombre de sedes al
cap fan facilment identificable aquesta es-
pecie (fig. 1).

Per altra banda, els imaginals capturats
son d'una mida superior a la d'altres es-
pecies i presenten una ornamentacio ca-
racteristica a les potes. Son hematofags
dii rns i, per aixo, de captura relativament
senzilla, cosa que fa sorprenent que hagin
passat inadvertits fins al moment.
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