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15.1. BIOLOGIA I ESTAT  
DE CONEIXEMENT

Els odonats són el grup d’insectes format per 
les libèl·lules (anisòpters) i els espiadimonis 
(zigòpters). Es tracta d’un grup primitiu, en 
què els primers representants fòssils daten de 
fa 250 milions d’anys, entre els quals s’in-
clouen espècies de grans dimensions com 
Meganeuropsis permiana, que s’ha estimat 
que tenia una envergadura d’uns 70 cm. Dins 
dels insectes, és un grup menor en nombre 
d’espècies, amb actualment prop de 6.000 de 
descrites. Les zones amb una major riquesa 
es concentren als tròpics (Kalkman et al., 
2008). La seva gran mida, les vistoses colora-
cions i un comportament conspicu han des-
pertat l’interès de les persones i, tot i no ser 
un grup amb cap especial interès econòmic, 
han estat bastant ben estudiats.

Com que els odonats passen una gran 
part del seu cicle vital als medis aquàtics, els 
sistemes d’aiguamolls constitueixen l’hàbitat 
potencialment ideal per al grup. Al nostre 
entorn mediterrani, aquests hàbitats són es-
cassos, sent-ne el delta del Llobregat un im-
portant exemple, motiu pel qual és especial-
ment interessant el seu estudi. Concretament, 
els estanys i els espais de l’entorn de Ca 
l’Arana, Cal Tet, el Remolar i la maresma de 

les Filipines serien els hàbitats més impor-
tants, sense deixar de banda altres espais hu-
mits com les basses de Cal Dimoni, l’estany 
de la Ricarda, la Magarola, l’estany de la 
Murtra i el paratge dels Reguerons.

15.1.1. Biologia del grup

Els odonats presenten un cicle vital amb dues 
fases molt diferenciades en el tipus de vida. 
En contrast amb l’adult, que presenta un ti-
pus de vida aeri, la larva és aquàtica, habita 
en tota mena de masses d’aigua, és depreda-
dora i s’alimenta d’altres invertebrats aquà-
tics. Des que eclosiona de l’ou, habitualment 
dipositat directament al medi aquàtic, el seu 
desenvolupament pot durar des d’uns pocs 
mesos fins a diversos anys, període durant el 
qual va augmentant de mida a través de suc-
cessives metamorfosis graduals. Al final de la 
seva etapa larvària pateix la metamorfosis fi-
nal, en la qual la larva surt de l’aigua, busca 
un lloc idoni on fixar-se i n’emergeix l’adult 
aeri, també depredador (figura 1).

A la nostra latitud, la forma adulta no hi 
és present durant tot l’any. Els primers adults 
es poden veure generalment a partir de mit-
jan març, però l’estiu és el moment de l’any 
amb més activitat. Algunes espècies volen 

Figura 1. Emergència 
d’Onychogomphus forcipa-
tus. Fotografia: Adrià Mira-
lles.
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fins ben entrada la tardor i alguna inclús es 
pot veure en dies assolellats d’hivern.

15.1.2. Estat de conservació

A causa de la dependència que tenen dels sis-
temes d’aigua dolça, els odonats estan sotme-
sos a una gran pressió, ja que els seus hàbitats 
són uns dels més vulnerables a la destrucció i 
la contaminació i algunes de les espècies són 
altament sensibles a aquestes pertorbacions 
(Corbet, 2004). S’estima que un 15 % de les 
espècies europees es troben amenaçades 
(Kalkman et al., 2010). A Catalunya s’han ca-
talogat nou espècies amb algun grau d’ame-
naça (Martín i Maynou, 2015).

15.1.3. Estat de coneixement  
a Catalunya

Catalunya és una de les comunitats autònomes 
espanyoles amb una major quantitat d’infor-
mació sobre els odonats (Martín, 2004). 
L’entitat que s’ha dedicat al seu estudi en el 
nostre territori ha estat el grup d’estudi dels 
odonats Oxygastra, grup de treball de la Ins-
titució Catalana d’Història Natural, que ha 
recollit una gran quantitat d’informació des 
de la seva creació l’any 2003.

A més, durant els últims anys, la consoli-
dació de plataformes de ciència ciutadana ha 
permès a qualsevol persona la possibilitat 
d’aportar dades amb valor científic sobre di-
ferents grups faunístics, circumstància que 
ha fet augmentar el coneixement que tenim 
de la biodiversitat que ens envolta. Per exem-
ple, aquestes plataformes ja han aportat in-
formació sobre espècies amenaçades que han 
pogut ser incloses en publicacions com l’At-
las y libro rojo de los invertebrados amenaza-
dos de España (Verdú et al., 2011), en què 
s’inclouen alguns odonats. En el cas dels 
odonats, aquesta eina està permetent l’ob-
tenció d’una gran quantitat de dades.

Actualment, a Catalunya hi ha citades un 
total de 70 espècies: 26 són espiadimonis i 

44, libèl·lules. Algunes d’incorporació recent, 
com Trithemis kirbyi l’any 2012.

15.1.4. Estat de coneixement  
al delta del Llobregat

Les primeres citacions registrades sobre 
l’odonatofauna de la zona del delta del Llo-
bregat i rodalia es van recollir a la primeria 
del segle xx per I. Sagarra, A. Codina i F. Fer-
rer amb alguns espècimens dipositats al Mu-
seu de Ciències Naturals de Barcelona.

El primer i únic estudi dirigit a conèixer 
les libèl·lules del delta del Llobregat, però, no 
es va realitzar fins als anys 1995-1997 per 
Mike Lockwood (Lockwood, 1998). En 
aquest estudi de tres anys, es va caracteritzar 
l’odonatofauna del delta del Llobregat per 
primera vegada. Aquest treball va revelar que 
l’espai, tot i no presentar una riquesa d’espè-
cies elevada (disset espècies), n’acollia algu-
nes d’un interès especial per la seva raresa al 
territori català, com Aeshna affinis, Aeshna 
isoceles o Sympetrum meridionale, fet que va 
posar de manifest el potencial que podia te-
nir l’hàbitat.

A partir d’aquest primer estudi, el conei-
xement de les libèl·lules del Delta s’ha anat 
ampliant gradualment amb observacions 
puntuals d’alguns autors, com Martín (2002), 
que va observar dos individus d’Orthetrum 
nitidinerve, sent l’única citació recent d’aques-
ta espècie al territori català.

A més, recentment, algunes plataformes 
de ciència ciutadana com Ornitho.cat i Bio-
diversidad Virtual estan facilitant l’obtenció 
d’informació sobre els odonats del delta del 
Llobregat.

L’espai del Delta, des d’aquell primer es-
tudi dels anys noranta, ha patit, però, de ma-
nera intensa la modificació dels seus hàbi-
tats. Per exemple, el desviament l’any 2005 
de la llera del riu Llobregat amb motiu de 
l’ampliació del port de Barcelona va generar 
la creació de la llacuna de Cal Tet com a me-
sura compensatòria, i es va constituir un hà-
bitat completament nou per a les libèl·lules. 
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També cal destacar la creació de la terminal 
T1 de l’aeroport, inaugurada el 2009, que va 
causar la destrucció d’altres hàbitats aquàtics.

Durant l’any 2014, Roberto Novella i 
Adrià Miralles van dur a terme el primer 
mostreig sistemàtic als espais naturals del 
delta del Llobregat, centrant-se en la zona de 
Cal Tet i Ca l’Arana. Per tant, ha estat el pri-
mer mostreig de la comunitat d’odonats de 
la llacuna després de ser creada fa uns deu 
anys. En aquest estudi es van establir un total 
de catorze transsectes distribuïts per l’espai i 
en cadascun es van fer censos en què s’anota-
va el total d’individus de cada espècie obser-
vats a 2,5 metres a banda i banda i a 5 metres 
pel davant i en alçada del transsecte, meto-
dologia àmpliament utilitzada en papallones 
i altres grups d’insectes com els odonats. 
Aquests censos es van dur a terme en tretze 
dies repartits al llarg de tot el principal perío-
de de vol dels odonats: des d’abril fins a octu-
bre. A més, durant els mostrejos també es 
van identificar tots els odonats observats fora 
dels transsectes. El total d’individus identifi-
cats va ser de 3.300.

Aquest capítol es divideix en dues parts. 
En la primera es descriu breument la comu-
nitat actual de la zona de Cal Tet i Ca l’Arana 
segons el mostreig de Novella i Miralles del 
2014. En la segona part es dóna una visió ac-
tualitzada de l’estat de cada espècie citada al 
delta del Llobregat, i això es fa a partir de les 
dades històriques de la primeria del segle xx, 
la informació obtinguda del primer inventari 
realitzat per Mike Lockwood, les dades reco-
llides durant el mostreig de Novella i Mira-
lles del 2014 i altres citacions dels últims anys 
provinents de plataformes de ciència ciuta-
dana i comunicacions personals a partir de 
fotografies.

15.2. LA COMUNITAT D’ODONATS 
DE CAL TET I CA L’ARANA

Tot i l’hàbitat potencial que constitueix el 
delta del Llobregat per als odonats, la comu-
nitat mostrejada durant el 2014, com també 

va observar fa uns anys Loockwood (1998), 
presenta una baixa riquesa d’espècies, amb 
un total de quinze de trobades en tota la tem-
porada. La majoria de les espècies presents 
són abundants a la terra baixa catalana, típi-
ques d’aigües calmes i, en general, poc exi-
gents quant a l’hàbitat i al grau de contamina-
ció. La riquesa varia al llarg de la temporada, 
augmentant ràpidament des de la primavera 
fins al maig i a partir d’aquí es manté relati-
vament estable, amb un màxim de 7-9 espè-
cies, fins a arribar a l’octubre, quan dismi-
nueix ràpidament fins a final d’any.

La comunitat d’odonats presenta una ele-
vada dominància de determinades espècies. 
Les tres més abundants són el petit espiadi-
monis Ischnura elegans i les libèl·lules Croco-
themis erythraea i Sympetrum fonscolombii, 
que acumulen, entre les tres, el 91 % del total 
d’individus identificats. A la figura 2 es mos-
tra l’evolució de la comunitat d’odonats de 
Cal Tet al llarg de la temporada del 2014.

Ischnura elegans és una de les primeres 
espècies a aparèixer, sent habitual ja a princi-
pi d’abril. En aquest mes mostra un primer 
augment en el nombre d’individus i arriba a 
un important pic poblacional al maig. Poste-
riorment, al juliol, se’n produeix un altre de 
menys intens que a partir de l’agost ja ha dis-
minuït considerablement. Per tant, Ischnura 
elegans, al delta del Llobregat, presenta dues 
generacions a l’any, és a dir, és bivoltina.

Les primeres Crocothemis apareixen a la 
primavera, però no és fins al juliol que es 
produeix un elevat increment poblacional, i 
a l’agost esdevé en una espècie abundantíssi-
ma, dominant clarament la comunitat. A 
mesura que passa setembre, aquesta espècie 
va disminuint i la substitueix Sympetrum 
fonscolombii, que a l’octubre es converteix en 
l’espècie dominant, tot i que no assoleix les 
abundàncies tan elevades que presenta Cro-
cothemis erythraea a l’estiu.

La resta d’espècies constitueixen el per-
centatge restant d’abundància (9 %) i, per 
tant, hi són presents en baix nombre. Tot i 
que al llarg de la temporada hi ha un recanvi 
d’espècies, en conjunt, la seva abundància 
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total es manté d’una manera relativament 
constant a partir de mitjan maig fins al final 
de la temporada. Entre aquestes espècies poc 
freqüents n’hi ha algunes que únicament van 
ser observades poques vegades, com Selysio-
themis nigra i Enallagma cyathigerum. A cau-
sa de l’elevada capacitat de dispersió que te-
nen els odonats, és probable que alguna 
d’aquestes citacions correspongui a indivi-
dus en dispersió i que, per tant, no hi tinguin 
assentades poblacions reproductores.

La distribució espacial de les espècies ha 
resultat ser bastant homogènia dins de l’es-
pai; per tant, no podem dir que les diferents 
zones mostrejades continguin espècies dife-
rents. Aquest fet era d’esperar, ja que les libèl-
lules són un grup amb una gran mobilitat, 
l’àrea mostrejada és petita i les diferents espè-
cies exploten recursos alimentaris comuns.

Tot i que aquest mostreig s’ha centrat en 
la zona de Cal Tet i Ca l’Arana, a causa del fet 
que no hi ha grans diferències en el tipus 
d’hàbitat respecte a les altres zones del Delta, 
l’elevada mobilitat del grup i de la homoge-
neïtat en la composició observada a Cal Tet, 

no és d’esperar que les comunitats dels espais 
que no s’han mostrejat difereixin gaire de la 
constatada en les zones estudiades, de manera 
que es pot assumir que, a grans trets, aquests 
resultats són representatius de la comunitat 
del delta del Llobregat.

Com s’ha esmentat, el delta del Llobregat 
constitueix un hàbitat potencialment ideal 
per a moltes espècies d’odonats. No obstant 
això, hi trobem una comunitat bastant pobra 
i dominada per unes poques espècies molt 
abundants i poc exigents quant a la qualitat 
de l’aigua. Als medis aquàtics, la qualitat de 
l’aigua és un factor clau que pot limitar la 
presència de determinades espècies i que en 
el cas dels odonats, pot impedir el desenvolu-
pament de les larves. Els sistemes aquàtics 
del Delta presenten una qualitat d’aigua mo-
derada, tot i que amb fluctuacions entre anys. 
Aquest fet de ben segur limita la presència 
d’algunes de les espècies d’odonats que tenen 
majors requeriments quant a qualitat de l’ai-
gua i que hi podrien ser presents si fos millor, 
motiu pel qual en resulta una comunitat 
menys rica i un empobriment d’un hàbitat 
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Figura 2. Fenologia de les tres espècies dominants a la comunitat d’odonats i suma de l’abundància de la 
resta d’espècies al llarg de la temporada de 2014 als espais de Cal Tet i Ca l’Arana, al delta del Llobregat.
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que potencialment podria ser important per 
a la conservació del grup a Catalunya.

15.3. LLISTA D’ESPÈCIES DEL DELTA 
DEL LLOBREGAT

A continuació es presenta la totalitat d’espè-
cies citades al delta del Llobregat i es resu-
meix el coneixement que és té sobre cada 
una d’elles (vegeu annex). S’han citat un total 
de 26 espècies: s’ha pogut confirmar la pre-
sència actual de 18, una ha quedat amb pre-
sència dubtosa, tres sense citacions actuals i 
quatre probablement s’han extingit. S’ha de 
remarcar que algunes de les espècies menys 
freqüents que havien estat citades en el mos-
treig de Mike Lockwood (1997-1999), i que 
eren interessants per la seva raresa, malaura-
dament no s’han tornat a detectar.

15.3.1. Zygoptera

Els zigòpters o espiadimonis són un dels dos 
grups principals d’odonats, fàcilment identi-
ficables per ser més estilitzats, mantenir les 
ales plegades en repòs i presentar una morfo-
logia del cap en forma de martellet, molt ei-
xamplada lateralment amb els dos ulls situats 
als extrems. En total se n’han citat deu espè-
cies, cinc de les quals s’han observat recent-
ment. No obstant això, la majoria són poc 
abundants.

Lestidae

Chalcolestes viridis - Vimetaire occidental 
(Vander Linden, 1825)

Aquesta espècie es distribueix per l’Europa 
central i meridional, arribant al nord d’Àfri-
ca i també cap a l’oest asiàtic. A Catalunya és 
abundant sobretot a mitjana i baixa munta-
nya, fent-se comuna a final d’estiu i a la tar-
dor. Al delta del Llobregat, Lockwood (1998) 
la citava com a espècie escassa. Posterior-

ment, no ha estat observada durant el mos-
treig de Novella i Miralles del 2014, però sí 
que s’ha vist puntualment a la zona del Re-
molar i a les basses de Cal Dimoni.

Coenagrionidae

Ischnura elegans - Llantió elegant (Vander 
Linden, 1820)

Es troba àmpliament distribuïda per la major 
part d’Europa i arriba fins al Japó. A Catalu-
nya és una espècie abundant que es localitza 
principalment a les zones litorals i prelito-
rals. Al delta del Llobregat és clarament l’es-
pècie d’odonat més abundant, destacant 
molt per sobre de tota la resta, i es troba ben 
distribuïda per tot l’espai. S’ha vist que pre-
senta una primera generació a la primavera i 
una altra, tot i que una mica menor, a princi-
pi d’estiu. És una espècie típica de zones eu-
tròfiques (figura 3).

Figura 3. Ischnura elegans. Fotografia: Adrià Mi-
ralles.

Ischnura graellsii - Llantió iberomagribí 
(Rambur, 1842)

Morfològicament és pràcticament igual que 
Ischnura elegans, a la qual substitueix en gran 
part de la Península, arribant fins al nord 
d’Àfrica. A Catalunya és present en la major 
part del territori menys a les zones d’elevada 
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altitud i en algunes de costaneres. Les dues 
espècies coexisteixen en algunes zones i s’ha 
vist que hi pot haver hibridació (Monetti et 
al., 2002). Al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona n’hi ha dipositat un exemplar tro-
bat el 1917 a Castelldefels i un altre de recol-
lectat el 1927 a la desembocadura del Llobre-
gat i determinat com a híbrid entre Ischnura 
elegans i Ischnura graellsii. En el mostreig de 
Novella i Miralles no se’n va trobar cap 
exemplar tot i el considerable esforç de mos-
treig dut a terme. De totes maneres, la pre-
sència actual d’aquesta espècie al delta del 
Llobregat no es descarta per la dificultat de 
diferenciar les dues espècies al camp. A més, 
com que l’espècie es pot hibridar, exemplars 
amb caràcters intermedis podrien corres-
pondre a híbrids o bé a alguna de les dues es-
pècies dins del seu rang morfològic de varia-
bilitat (A. Cordero-Rivera, com. pers.).

Ischnura pumilio - Llantió petit 
(Charpentier, 1825)

Aquesta espècie es troba en la major part 
d’Europa, en algunes zones del nord d’África 
i a Àsia. A Catalunya és una espècie escassa 
que forma poblacions petites. Al delta del 
Llobregat se’n va citar un exemplar a la ma-
resma de les Filipines l’octubre del 1997 per 
Mike Lockwood. Posteriorment, no s’ha vist 
als espais naturals del delta del Llobregat, 
però se’n va fotografiar una femella l’agost 
del 2014 en un canal de reg de Sant Boi de 
Llobregat. A causa de la seva similitud amb 
Ischnura elegans, podria ser que n’hi hagués 
alguna petita població establerta al Delta, 
però és molt fàcil que passi desapercebuda.

Enallagma cyathigerum - Patge de copa 
(Charpentier, 1840)

Aquest coenagriònid està molt àmpliament 
distribuït per Europa i el nord d’Àsia. A Cata-
lunya s’estén des de la costa fins a l’alta mun-
tanya. Al Delta s’havia citat a les basses del 

Real Club de Golf El Prat per Lockwood el 
1998. Actualment també sembla ser una es-
pècie molt rara i únicament se n’ha observat 
una femella als calaixos de depuració de Cal 
Tet durant el mostreig de Novella i Miralles 
l’abril del 2014. Seria interessant confirmar la 
seva presència en un futur, ja que és probable 
que n’hi hagi una petita població reproducto-
ra al Delta. És una espècie lligada als hàbitats 
estagnants i tolera aigües eutròfiques.

Coenagrion pulchellum - Donzell de 
ratpenat (Vander Linden, 1825)

L’àrea de distribució d’aquesta espècie és irre-
gular a Europa, és escassa a l’àrea mediterrà-
nia i arriba fins a l’oest de Sibèria. Les úniques 
citacions catalanes que s’han pogut confirmar 
són tres exemplars del segle xix, recol·lectats 
per I. Sagarra a la zona de Castelldefels, que 
es conserven al Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (Martín, 2011). Des de llavors 
no se n’ha tornat a observar cap exemplar ni a 
Catalunya ni a la resta de la península Ibèrica 
i és molt improbable que continuï sent pre-
sent al delta del Llobregat.

Erythromma viridulum - Ullviu petit 
(Charpentier, 1840)

Espècie àmpliament distribuïda per Europa, 
on sembla que s’està estenent cap al nord. A 
Catalunya és més comuna a les zones costa-
neres i centrals. Al delta del Llobregat es va 
citar per primer cop el 1998 al Real Club de 
Golf El Prat i a la maresma de les Filipines. 
Durant el mostreig del 2014 va ser observada 
d’una manera abundant a començament de 
juny al sud de la llacuna de Cal Tet i també 
més d’una vegada a les basses de Can Dimo-
ni. Habitualment colonitza masses d’aigua 
estagnants, moltes vegades eutròfiques, i està 
molt lligada a la presència de vegetació flo-
tant, com ara algues filamentoses (Dijkstra i 
Lewington, 2006); és, per tant, Cal Tet un hà-
bitat molt favorable (figura 4).
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Figura 4. Erythromma viridulum. Fotografia: 
Adrià Miralles.

Erythromma lindenii - Ullblau (Selys, 1840)

Aquesta espècie presenta una distribució 
més reduïda que Erythromma viridulum, és 
més mediterrània i escasseja a l’est d’Europa. 
A Catalunya és freqüent, excepte en zones 
d’elevada altitud. Al Delta només ha estat ci-
tada a la primeria del segle passat, als anys 
1915 i 1918, amb exemplars dipositats al 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Ni 
Lockwood al final dels anys noranta del segle 
passat ni Novella i Miralles durant el 2014 no 
han tornat a detectar aquesta espècie, així 
que actualment es creu que s’ha extingit.

Ceriagrion tenellum - Ferrer cama-roig (De 
Villers, 1789)

Espècie de distribució mediterrània occiden-
tal, arriba al nord d’Àfrica, però és absent a 
l’est i al nord d’Europa. A Catalunya és pre-
sent a la majoria del territori, però d’una ma-
nera dispersa, sense arribar a gaire altitud i 
formant poblacions petites. Per a la zona del 
Delta, les úniques citacions corresponen a 
exemplars dipositats al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona per I. Sagarra que van 
ser capturats el 1917 a Castelldefels. Atesa la 
manca d’observacions recents és probable 
que també s’hagi extingit.

Platycnemididae

Platycnemis latipes - Polaines lívid  
Rambur, 1842

Espècie endèmica de la península Ibèrica i el 
sud de França. A Catalunya és present per tot 
el territori exceptuant la zona dels Pirineus. 
Hi ha citacions d’aquesta espècie al Prat de 
Llobregat d’exemplars dipositats al Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona el 1908 
per F. Ferrer i A. Codina. Actualment, al Del-
ta és una espècie rara i en els últims anys hi 
ha hagut poques observacions registrades, 
tot i que sembla que n’hi ha una població re-
productora, ja que s’han observat individus 
adults acabats d’emergir durant el 2014.

15.3.2. Anisoptera

Els anisòpters són l’altre grup principal 
d’odonats, fàcilment diferenciables per ser 
més robustos, mantenir les ales desplegades 
en repòs i presentar una morfologia del cap 
més globular.

Aeshnidae

Aeshna mixta - Espiadimonis tardorenc 
Latreille, 1805

Aquesta espècie té una distribució principal-
ment europea, tot i que també arriba al nord 
d’Àfrica. A Catalunya és comuna a la major 
part del territori, però és menys abundant als 
Pirineus. Al delta del Llobregat és l’espècie 
d’èsnid més abundant. Els individus emergei-
xen a l’estiu, però de seguida s’allunyen de les 
zones de reproducció per a madurar, de ma-
nera que fins a la tardor no s’acostuma a veu-
re’n adults, moment en el qual l’espècie es fa 
notablement freqüent. Juntament amb Sym-
petrum striolatum, és una de les espècies que 
es pot arribar a veure més tard durant la tem-
porada, ja que s’ha observat fins al desembre 
(figura 5).
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Figura 5. Aeshna mixta. Fotografia: http://macromia. 
nl/.

Aeshna affinis - Espiadimonis blau Vander 
Linden, 1820

Èsnid ben distribuït per Europa, s’estén fins a 
Mongòlia. A Catalunya és una espècie rara 
amb observacions disperses pel territori, tot i 
que localment pot ser molt abundant. Al delta 
del Llobregat es va citar el 1915 a Castelldefels, 
amb un exemplar dipositat al Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona, i posteriorment 
Lockwood va observar-ne un únic individu al 
final de l’estiu del 1996. En tractar-se d’una 
espècie amb un cert caràcter migratori, és 
possible que aquestes citacions corresponguin 
a individus en dispersió. Actualment, malau-
radament no s’ha tornat a observar i proba-
blement no n’hi hagi cap població establerta.

Aeshna isoceles - Espiadimonis ataronjat 
(Müller, 1767)

Espècie de distribució europea que arriba al 
nord d’Àfrica, tot i que és poc abundant a la 
península Ibèrica, on presenta una distribu-
ció molt disjunta. Al territori català és una 
espècie molt escassa amb dues poblacions 
conegudes situades al delta de l’Ebre i a Ba-
nyoles i algunes citacions aïllades, com les 

del riu Ter. Al delta del Llobregat va ser ob-
servada per Lockwood (1998), sent una de 
les espècies amb un alt valor de conservació 
que s’hi havien trobat. Durant el mostreig de 
Novella i Miralles del 2014 no va ser observa-
da, però posteriorment sí que se’n va foto-
grafiar un únic individu a principi de maig 
del 2015 als calaixos de depuració de Cal Tet. 
Atesa la gran mobilitat que tenen els èsnids, 
és probable que es tracti d’un individu en 
dispersió. La baixa tolerància de l’espècie a la 
contaminació (Askew, 1988) podria impedir 
el seu establiment al delta del Llobregat.

Anax imperator - Emperador blau Leach, 
1815

Aquesta libèl·lula de grans dimensions està 
ben distribuïda per Àfrica i una gran part 
d’Europa, i arriba a la península Aràbiga i a 
l’Àsia central. A Catalunya és molt abundant 
i es troba àmpliament distribuïda. Al Delta, 
però, sembla que no és gaire comuna i és 
menys habitual que Anax parthenope, espè-
cie molt similar. Durant el mostreig del 2014, 
només se’n van observar uns pocs exemplars 
a la zona de Cal Tet. Tot i ser una espècie que 
tolera bé les aigües estancades i eutròfiques, 
la seva preferència per masses d’aigua d’ex-
tensió reduïda podria explicar la seva escassa 
presència a Cal Tet, tot i que és probable que 
en altres zones del Delta sigui més freqüent.

Anax parthenope - Emperador menor 
(Selys, 1839)

És present a les zones del centre i sud d’Euro-
pa, al nord d’Àfrica i arriba fins al Japó. A Ca-
talunya és una espècie habitual a la major 
part del territori. Al Delta és relativament fre-
qüent, sobretot a final d’estiu. Aquesta libèl-
lula és típica d’aigües estancades i sembla que 
l’afavoreix l’existència de llacunes d’una gran 
extensió, cosa que podria explicar la seva ma-
jor abundància a Cal Tet en comparació amb 
Anax imperator durant el 2014 (figura 6).
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Figura 6. Anax parthenope. Fotografia: http:// 
macromia.nl/.

Anax ephippiger - Emperador divagant 
(Burmeister, 1839)

Espècie típicament africana tot i que també 
s’estén per la península Aràbiga i arriba a 
l’oest d’Àsia. Presenta un fort caràcter mi-
grador cap a Europa, amb grans onades d’in-
dividus que arriben cada any, essent l’única 
espècie d’odonat detectada a Islàndia. Al 
Delta sembla que, segons l’any, pot ser mo-
deradament abundant a la primavera i a la 
tardor. Els individus de primavera serien 
exemplars provinents d’Àfrica, però els de la 
tardor es pensa que són una segona genera-
ció dels individus africans que s’han repro-
duït en territori europeu. Al Delta no s’ha 
pogut confirmar la seva reproducció, tot i 
que s’ha observat algun tàndem. Les larves 
sembla ser que no sobreviuen a l’hivern en 
les nostres latituds, cosa que impedeix que 
l’espècie es pugui establir a Europa (figura 7).

Figura 7. Anax ephippiger. Fotografia: Adrià Mi-
ralles.

Brachytron pratense - Estiracabells (Müller, 
1764)

És una libèl·lula que habita en gran part d’Eu-
ropa, és abundant al nord i s’estén fins als 
Urals. A la península Ibèrica és molt escassa, 
amb poques poblacions conegudes. A Cata-
lunya n’hi ha alguna citació molt antiga, però 
només se n’ha pogut confirmar un exemplar 
dipositat al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona i que es va capturar a Sant Boi de 
Llobregat el 1934. Des d’aleshores no s’ha 
tornat a citar a Catalunya i es podria consi-
derar extinta a la zona del Delta i al territori 
català.

Libellulidae

Orthetrum cancellatum - Parot cuanegre 
(Linnaeus, 1758)

És un libel·lúlid abundant a la major part 
d’Europa, i arriba al nord d’Àfrica i a alguns 
països del sud i centre d’Àsia. A Catalunya 
també és una espècie molt freqüent, típica de 
la terra baixa i que escasseja a més altitud. Al 
delta del Llobregat és fàcil d’observar, sobre-
tot a començament d’estiu. Tolera bé l’aigua 
eutròfica i normalment se’n solen localitzar 
individus aïllats atès el seu fort caràcter terri-
torial (figura 8).

Figura 8. Orthetrum cancellatum. Fotografia: 
Adrià Miralles.
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Orthetrum brunneum - Parot pruïnós 
(Fonscolombe, 1837)

Espècie també d’àmplia distribució europea, 
és més rara al nord i arriba fins a l’Àsia cen-
tral. Tot i ser abundant a Catalunya, al Delta 
sembla ser una espècie molt poc freqüent. Es 
va observar d’una manera escadussera per 
Mike Lockwood als erms de Cal Tet. Durant 
els últims anys, ha estat observada poques ve-
gades, però amb una certa abundància, espe-
cialment als canals de reg del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, fora de l’espai natural prote-
git, on, a més, se l’ha detectat en activitat re-
productora. L’espècie, tot i suportar un alt 
grau d’eutròfia, té preferència per aigües amb 
corrent (Dijkstra i Lewington, 2006) i al Delta 
la seva presència sembla estar molt lligada als 
canals, cosa que explicaria que a dins de l’es-
pai natural protegit no hi sigui gens habitual.

Orthetrum nitidinerve - Parot nervat (Selys, 
1841)

Espècie distribuïda principalment per la 
zona del Magrib, tot i que també és present a 
la península Ibèrica, Sardenya, Sicília i algu-
na altra zona d’Itàlia. A Catalunya s’ha citat 
poques vegades, principalment a la primeria 
del segle passat. L’última observació en el 
territori català va ser precisament al delta del 
Llobregat; concretament se’n van trobar dos 
mascles al canal de la Bunyola i al canal de la 
Marina a mitjan juliol de 1998 (Martín, 
2002). Des d’aleshores, malauradament no 
s’ha tornat a trobar a Catalunya i probable-
ment estigui extinta.

Sympetrum fonscolombii - Pixaví nervat 
(Selys, 1840)

Espècie àmpliament distribuïda per la Medi-
terrània, per bona part del continent africà i 
asiàtic, però no gaire abundant al nord d’Eu-
ropa, tot i que sembla que presenta una ex-
pansió en aquesta direcció. A Catalunya és 

molt abundant i està àmpliament distribuï-
da, però és més freqüent en zones de terra 
baixa i es fa més rara a una certa altitud. Al 
delta del Llobregat és una espècie molt co-
muna i s’ha vist que presenta dues genera-
cions. Durant la primavera se’n poden veure 
alguns exemplars, però quan es fa realment 
abundant és a final d’estiu, quan són exem-
plars de la segona generació que es desenvo-
lupen ràpidament durant el període càlid. 
Aquests adults passen a dominar la comuni-
tat del Delta a final de temporada, quan 
Crocothemis erythraea, l’espècie d’anisòpter 
ecològicament més dominant, comença a 
desaparèixer (figura 9).

Figura 9. Sympetrum fonscolombii. Fotografia: 
Adrià Miralles.

Sympetrum striolatum - Pixaví estriat 
(Charpentier, 1840)

És l’espècie del gènere Sympetrum que té la 
distribució més àmplia de les que podem ob-
servar al nostre territori; ocupa una gran part 
d’Europa i Àsia i arriba fins al Japó. A Cata-
lunya és bastant comuna i està àmpliament 
distribuïda. Al delta del Llobregat apareix 
molt escassament a la primavera i es fa relati-
vament abundant cap al final de la tempora-
da, sent més tardana, però menys abundant, 
que Sympetrum fonscolombii. És una de les 
últimes espècies a desaparèixer durant la 
temporada: es pot veure en dies càlids de no-
vembre i, fins i tot, alguns individus poden 
perdurar fins a l’any següent.
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Sympetrum meridionale - Pixaví llis (Selys, 
1841)

Espècie present principalment a la meitat 
sud d’Europa i el nord d’Àfrica i que arriba 
fins a l’Àsia més oriental, tot i que a causa del 
seu caràcter migrador pot trobar-se a latituds 
superiors. A Catalunya és coneguda princi-
palment de les zones més mediterrànies, i es 
troba amb una certa facilitat a final d’estiu i 
principi de tardor, sobretot a la zona de 
l’Empordà. Al Delta únicament va ser obser-
vada a final d’octubre de 1997 per Mike 
Lockwood. Des d’aleshores no s’ha tornat a 
trobar; per tant, no hi ha cap indici que indi-
qui que actualment hi pugui ser present. 
Possiblement, els únics individus citats eren 
exemplars en dispersió.

Crocothemis erythraea - Sagnador escarlata 
(Brullé, 1832)

Espècie present a l’Àfrica, l’Orient Mitjà i 
Europa i que s’està estenent en direcció nord. 
A Catalunya, de manera similar a Sympe-
trum fonscolombii, és especialment abundant 
a les zones de terra baixa i més rara a partir 
d’una certa altitud. Al delta del Llobregat és 
clarament l’espècie d’anisòpter més abun-
dant. És una espècie d’estiu, quan pot arribar 
a assolir abundàncies localment altíssimes. 
És poc exigent quant a l’hàbitat i tolera molt 
bé les aigües eutròfiques (figura 10).

Figura 10. Crocothemis erythraea. Fotografia: Ro-
berto Novella.

Trithemis annulata - Pipa vinosa (Palisot de 
Beauvois, 1807)

És també una espècie originàriament africa-
na que s’està estenent per Europa. Citada per 
primer cop a la península Ibèrica a final dels 
anys setanta a Andalusia, i a Catalunya, el 
1986 a les Terres de l’Ebre. Al delta del Llo-
bregat, no es va trobar durant l’estudi de Mike 
Lockwood de final dels anys noranta. Durant 
el 2014, en canvi, no va ser difícil d’observar 
durant gran part de la temporada i, proba-
blement, en els pròxims anys es farà més co-
muna, en ser una espècie oportunista que 
tolera una alta eutrofització de les aigües (fi-
gura 11).

Figura 11. Trithemis annulata. Fotografia: Adrià 
Miralles.

Selysiothemis nigra - Gallardet negre 
(Vander Linden, 1825)

Únic representant del gènere a Europa. Es 
tracta d’una espècie amb una distribució molt 
disjunta per la conca mediterrània i que tam-
bé es troba a diverses zones del centre d’Àsia. 
A Catalunya, la població més coneguda és la 
de Banyoles, tot i que en els últims anys s’han 
detectat individus en altres noves localitats. 
La seva presència al delta del Llobregat cor-
respon a comptats individus observats durant 
diversos anys: una femella l’estiu del 2012 al 
Remolar, un mascle a final d’agost del 2013 a 
Cal Tet i un mascle a principi de juliol durant 
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el mostreig de Novella i Miralles del 2014. 
Probablement, es tracta d’exemplars en dis-
persió, però seria interessant constatar l’esta-
bliment d’aquesta espècie al Delta, ja que 
seria beneficiós per a la seva conservació i 
afegiria valor a l’espai (figura 12).

Figura 12. Selysiothemis nigra. Fotografia: Rober-
to Novella.
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El mostreig del 2014 es va realitzar amb el 
permís de captura d’odonats concedit pel 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 
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EST 005/2014), al qual volem donar les grà-
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tudi.
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de les plataformes de ciència ciutadana Or-
nitho.cat i Biodiversidad Virtual, respectiva-
ment. També volem donar les gràcies a Ricar-
do Martín i Mike Lockwood pels comentaris 
referents a citacions històriques, i a Pau Este-
ban, Andreu Bruguera i Alejandro Bejarano 
per les comunicacions personals a partir de 
fotografies d’Aeshna isoceles, Ischnura pumi-
lio i Selysiothemis nigra, respectivament. I 
gràcies a http://macromia.nl/ per cedir-nos 
les fotografies d’Aeshna mixta i Anax par-
thenope.

ADDENDA

Després de la redacció d’aquest capítol i du-
rant la seva revisió, s’han realitzat dues cita-
cions en aquest espai natural que cal des-
tacar.

A més de l’individu d’Aeshna isoceles que 
es va observar a començament de maig de 
2015 als calaixos de depuració de Cal Tet, el 
mateix autor va fotografiar-ne un altre exem-
plar als mateixos calaixos el 15 de juny de 
2016.

D’altra banda, a finals de maig de 2016, es 
va fotografiar una femella acabada d’emergir 
d’Aeshna affinis als camps pròxims de l’es-
tany de la Ricarda.

Els dos èsnids mencionats anteriorment 
són escassos a Catalunya i no es veien al Del-
ta des de finals dels anys noranta. Confirmar 
més citacions d’aquestes dues espècies du-
rant els pròxims anys i observar-ne més indi-
cis de reproducció seria una bona notícia.

També és important destacar que l’any 
2016 es va publicar el llibre Les libèl·lules de 
Catalunya (Martín et al., 2016), fruit de deu 
anys de treball del Grup d’Estudi dels Odo-
nats de Catalunya (Oxygastra-GEOC). 
Aquesta obra recull informació (biologia, 
ecologia, estatus de protecció, etc.) de les se-
tanta espècies d’odonats citades a Catalunya i, 
per primer cop, ofereix els seus noms comuns 
en català, que també s’inclouen en aquest 
capítol d’odonats del delta del Llobregat.

Volem agrair a Pau Esteban les dades de 
la citació d’Aeshna isoceles i a Jordi Ruestes 
les de la d’Aeshna affinis.
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ANNEX

Catàleg d’odonats del delta del Llobregat

Llista d’espècies citades al delta del Llobre-
gat, en la qual s’indica: el seu estat actual des 
de molt comuna fins a probablement extinta 
(s’anota l’any de l’última observació), si s’hi re-
produeix o no i el període de vol a Catalunya.

F. Lestidae
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 
1825)

Rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: maig-
novembre.

F. Coenagrionidae
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: març-octubre.

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Presència dubtosa – Reproducció: 
dubtosa – Període de vol a Catalunya: 
març- octubre.

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Molt rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 
1840)

Molt rara – Reproducció: probable – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 
1825)

Probablement extinta (1917).
Erythromma viridulum (Charpentier, 
1840)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
setembre.

Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Probablement extinta (1918).

Ceriagrion tenellum (De Villers, 1789)
Probablement extinta (1917).

F. Platycnemididae
Platycnemis latipes Rambur, 1842

Rara – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

F. Aeshnidae
Aeshna mixta Latreille, 1805

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: maig-
novembre.

Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Sense citacions actuals (1996) – 
Reproducció: no confirmada – Període 
de vol a Catalunya: maig-setembre.

Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Molt rara – Reproducció: no 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: abril-agost.

Anax imperator Leach, 1815
Rara – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
novembre.

Anax parthenope (Selys, 1839)
Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
octubre.

Anax ephippiger (Burmeister, 1839)
Rara – Reproducció: probable – 

Període de vol a Catalunya: març-
novembre (sembla ser que n’apareix un 
primer grup a la primavera i un altre a 
la tardor).

Brachytron pratense (Müller, 1764)
Probablement extinta (1934).

F. Libellulidae
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: juny-agost.

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 
1837)

Rara – Reproducció: confirmada.
Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841)

Sense citacions actuals (1998).
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: març-desembre.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: abril-
desembre (alguns individus de l’espècie 
poden perdurar fins a l’any següent).

Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sense citacions actuals (1997).

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Molt comuna – Reproducció: 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: abril-octubre.

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 
1807)

Comuna – Reproducció: confirmada – 
Període de vol a Catalunya: maig-
octubre.

Selysiothemis nigra (Vander Linden, 
1825)

Molt rara – Reproducció: no 
confirmada – Període de vol a 
Catalunya: juny-agost.
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