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Resum

Abstract

Es donen a conèixer noves citacions de Triops
cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus schaefferi i Tanymastix stagnalis als Països
Catalans i dues noves citacions a la península
Ibèrica. S’ha revisat bibliogràficament les citacions
anteriors d’aquestes espècies en l’àmbit iberobalear. Es descriu les característiques dels hàbitats
on s’han localitzat les quatre espècies. S’amplia el
rang de distribució geogràfica i altitudinal de T.
stagnalis a la península Ibèrica. Es constata una
disminució en les poblacions de T. cancriformis
en arrossars on abans eren abundants. Moltes
localitzacions estan dins o properes a territoris
sota alguna figura de protecció i, per tant, és
important una major sensibilitat per part de la
gestió d’aquests territoris en la conservació
d’ambients temporanis. Un millor coneixement de
la distribució d’aquestes espècies és la base per a
la seva protecció necessària i eficient i per la
protecció dels seus hàbitats.

Contribution to the knowledge of the
distribution of fairy shrimp and tadpole
shrimp (Crustacea: Branchiopoda) in te
Catalan Countries

MOTS CLAU : Notostraca, Anostraca, Triops
cancriformis, Chirocephalus diaphanus,
Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis,
ambients aquàtics temporanis, conservació.
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Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus,
Branchipus schaefferi and Tanymastix stagnalis are
recorded in several new localities of Iberian
Peninsula. A literature review of the previous
localities is done. It is described the characteristics of
the habitats in those that the four species have been
located. This paper extends the geographic and
altitudinal distribution range of T. stagnalis in the
Iberian Peninsula. A reduction of T. cancriformis
populations has been detected in rice fields where
they were abundant. A significant number of
localities are inside or near protected areas, so it is
important a sensitivity in the management of these
areas for the conservation of temporary waters. A
better knowledge of the distribution of these species
is the basis for a necessary and efficient species and
habitat protection.

KEY WORDS : Notostraca, Anostraca, Triops
cancriformis, Chirocephalus diaphanus,
Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis,
temporary waters, conservation.
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Resumen
Aportación al conocimiento de la distribución de anostráceos y notostráceos
(Crustacea: Branchiopoda) en los Països
Catalans
Se dan a conocer nuevas citas de Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus, Branchipus
schaefferi y Tanymastix stagnalis para los Països
Catalans y dos nuevas citas para la Península Ibérica. Se ha revisado bibliográficamente las anteriores citas de estas especies en el ámbito
iberobalear. Se describe las características de los
hábitats en los que se han localizado las cuatro
especies. Se amplía el rango de distribución geográfico y altitudinal de T. stagnalis en la Península
Ibérica. Se constata una disminución de las poblaciones de T. cancriformis en arrozales donde antes
eran abundantes. Muchas localizaciones están
dentro o cerca de zonas protegidas, y por lo tanto
es importante una mayor sensibilidad en la gestión
de estas zonas con la conservación de los ambientes acuáticos temporales. Un mejor conocimiento
de la distribución de estas especies es la base para
su necesaria y eficiente protección y para la protección de sus hábitats.

PALABRAS CLAVE: Notostraca, Anostraca, Triops
cancriformis,
Chirocephalus
diaphanus,
Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis,
ambientes acuáticos temporales, conservación.

Introducció
Anostracis i notostracis habiten, gairebé
exclusivament, ambients aquàtics temporanis
(Hartland-Rowe, 1972; B|n|rescu, 1990). Aquests
ambients han desaparegut o s’han degradat de
manera alarmant en molts punts del planeta
durant el darrer segle (Brown, 1998; Giudicelli & Thiéry, 1998) i es coneix l’efecte negatiu de les pràctiques agrícoles actuals sobre
la fauna d’ambients temporanis (Euliss &
Mushet, 1999). Això ha succeït malgrat el reconeixement científic de la importància ecològica i de la importància, per la conservació
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d’espècies, d’aquests ambients (Seminario
sobre bases científicas para la protección de
los humedales en España, 1986; Valdecasas et
al., 1992; Williams, 1998). A la península
Ibèrica i a la resta d’Europa, la destrucció de
l’hàbitat ha comportat la desaparició de moltes poblacions d’anostracis i notostracis en
els darrers cinquanta anys (Armengol et al.,
1975; Löffler, 1993; Franzén, 1996). Darrerament s’han endegat diverses iniciatives per
afavorir la conservació d’aquestes espècies:
conèixer la distribució i evaluar l’estat de les
poblacions arreu del planeta (Bratton &
Fryer, 1990; Mura, 1993; Grainger, 1994;
Höld, 1994; Thiéry, 1996; Petrov, 1996;
Simovich et al., 1997); definir i determinar
els estatus de protecció (Belk, 1998; Nagano
& Wynn, 1997); crear reserves per a la seva
conservació (Hödl & Eder, 1996); conèixer
els requeriments ambientals (Grainger, 1991;
Maier et al., 1998), i potenciar poblacions
molt reduïdes amb reproducció en captivitat
(Hughes, 1997). A Catalunya l’únic branquiòpode que està protegit per llei des de 1994 és el
Triops cancriformis i, malgrat això, els darrers
anys s’han comercialitzat ous de Triops longicaudatus (espècie americana) com a animal
domèstic. Els efectes negatius d’altres introduccions similars, com és el cas de la tortuga
d’aigua dolça de Florida (Trachemys scripta),
s’han ignorat en aquest cas (Martínez-Silvestre
et al., 1997; Casanovas, 1998; Filella et al.,
1999). S’hauria de plantejar algun estatus de
protecció, de tota la Península i illes Balears,
per a les espècies d’anostracis, sobretot en el
cas de les endèmiques i de les menys freqüents (Tanymastix stagnalis és una espècie
rara a la península Ibèrica). En aquest escrit
es donen a conèixer noves localitzacions de
Triops cancriformis, Chirocephalus diaphanus,
Branchipus schaefferi i Tanymastix stagnalis
i es revisa bibliogràficament les localitzacions
iberobalears anteriors d’aquestes quatre espècies per tal de contribuir al coneixement, dificultós atès el caràcter temporani dels hàbitats,

d’aquestes quatre espècies. A més, es caracteritza el tipus d’hàbitat aquàtic temporani on
s’han localitzat aquestes espècies. Aquest coneixement és necessari tant per a una protecció necessària i eficient d’aquestes espècies
com per a la valorització dels punts on són
presents.
Val a dir que en l’àmbit iberobalear, a més
de les espècies que figuren en aquest escrit,
s’ha citat la presència del notostraci Lepidurus apus i la dels anostracis Artemia spp.,
Branchinecta ferox, Branchinecta orientalis,
Branchipus cortesi, Branchinectella media,
Linderiella sp., Streptocephalus torvicornis i
Branchinella spinosa. D’aquestes espècies,
Branchipus cortesi i possiblement també la
població de Linderiella sp. a la llacuna de los
Tollos són endemismes ibèrics (Alonso &
Jaume, 1991; Alonso, 1996).

Material i mètodes
Les captures s’han realitzat amb un salabre
de 23 cm de diàmetre de boca i de 250 mm de
porus de malla, a excepció de les realitzades a
l’estanyol temporani d’Espolla on s’ha utilitzat una draga trineu d’Elster modificada
(Schwoerbel, 1966) de 50 × 30 cm de boca i
250 mm de porus de malla.
Les citacions de Branchipus schaefferi,
Tanymastix stagnalis, Chirocephalus diaphanus o de Triops cancriformis a la llacuna
Chozas A, al toll del pla de Beret, a la bassa
de la collada de Juvarri, als aiguamolls de
l’Alt Empordà, als arrossars de Pals, a les
basses de Riudellots i de Riudarenes, a les
cassoletes de granit del puig de les Bateries, a
les basses del Montsià i als tolls de Doñana
corresponen a aparicions esporàdiques o a
prospeccions puntuals, i per això es fa constar
la data d’observació. També s’ha indicat la
data de captura de C. diaphanus a l’estanyol
d’Espolla, ja que només s’ha capturat un indi-

vidu després d’un mostreig exhaustiu en el
temps i en l’espai (Boix et al., 2001). La resta
de citacions, en canvi, són el resultat de visites
periòdiques realitzades a sistemes aquàtics
temporanis de la Selva, el Gironès, el Pla de
l’Estany, la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Baix
Empordà des del desembre de 1996 fins a gener de 2001, i on els anostracis han aparegut
en gairebé la totalitat de visites (com a mínim
en tres ocasions). Val a dir que algunes basses
i llacunes eren seques en un nombre important dels mostrejos realitzats i, per tant, la presència en tres ocasions pot representar la totalitat de prospeccions que s’han pogut fer a la
bassa o llacuna quan aquesta no estava seca.
A cada visita es mesurava la temperatura,
la conductivitat, el pH i la concentració d’oxigen dissolt mitjançant el conductivímetre
WTW LF 191 (µS·cm-1, precisió de la unitat;
ºC, precisió de 0,01), l’oxímetre YSI model
57 (mg·l-1, precisió de 0,01) i el pH-metre
CRISON 507 (precisió de 0,01). També es recollia un litre d’aigua de cada massa d’aigua,
es filtrava amb un filtre de microfibres de vidre
(Whatman GF/C) i es realitzava l’extracció
de la clorofil·la a en 5 ml de metanol (90 %)
durant vint hores. La lectura a 665 nm s’utilitzava per calcular la concentració de clorofil·la
a segons la fórmula de Talling & Driver
(1963) i la lectura a 750 nm s’utilitzava per
corregir la terbolesa si els valors eren inferiors
a 0,015 (Ros, 1979).
Les determinacions s’han basat en Cottarelli
& Mura (1983), Brendonck (1995), Alonso
(1996) i Defaye et al. (1998). Els exemplars
capturats o procedents de la col·lecció del
Museu Comarcal del Montsià de Triops
cancriformis s’han atribuït a la subespècie T.
c. simplex a partir dels criteris proposats per
Ghigi (1921, 1924), Gauthier (1934), Margalef (1953a), Longhurst (1955), Thiéry (1987)
i Alonso (1996).
Cal comentar que les nomenclatures que
han rebut les basses i llacunes de l’Albera en
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diversos treballs faunístics i florístics (Alonso,
1980; Margalef-Mir, 1981; Murillo, 1984;
Alonso, 1985a; Ribera et al. 1994) no coincideixen i no respecten la toponímia. En alguns
d’aquests treballs, a més, no s’adjunta cap
mapa de situació de les masses d’aigua en
qüestió i això en dificulta la seva identificació. En aquest escrit, s’ha optat per utilitzar la
nomenclatura de Font (1996), ja que es té
constància que els noms que hi apareixen són
els més usats per la gent del territori. Com
una possible solució a aquest problema, s’ha
localitzat cada punt amb les seves coordenades UTM (totes les localitzacions de Catalunya es troben dins la quadrícula bàsica 31 T
del reticle UTM; en les altres, s’ha indicat la
quadrícula dins la qual se situen).
En la revisió bibliogràfica de les citacions
anteriors d’aquestes quatre espècies (B. schaefferi, T. stagnalis, C. diaphanus i T. cancriformis) en l’àmbit iberobalear, només s’ha inclòs
la primera referència on s’indicava la seva presència en una massa d’aigua determinada.

Resultats
Branchipus schaefferi i Tanymastix stagnalis són freqüents en determinades zones
mostrejades. Així T. stagnalis és l’espècie
més freqüent en ambients aquàtics temporanis de l’Alt i Baix Empordà, i B. schaefferi és
l’única espècie d’anostraci localitzada a la
comarca de la Selva (les noves localitzacions
de les quatre espècies es troben en la taula 1 i
el resultat de la revisió de les localitzacions
publicades, en l’àmbit iberobalear, en la taula
3 de l’anex). Pel que fa a Chirocephalus diaphanus, només s’han localitzat poblacions en
llacunes de l’Albera, si bé en la taula 1 també
s’han inclòs altres citacions puntuals. En
aquest sentit, cal comentar que no s’ha trobat
cap població d’anostraci ni de notostraci a la
Garrotxa ni al Gironès (es disposa d’informa58

cions de poblacions d’anostracis al Gironès
que no s’han pogut validar). Respecte a Triops
cancriformis, a la zona mostrejada periòdicament només s’ha localitzat la població
d’Espolla (Pla de l’Estany) i, molt esporàdicament, a l’Empordà. S’han incorporat en la
taula 1 noves poblacions detectades més al
sud (Ulldecona i Albufera de València).
Tots els ambients en els quals s’han localitzat poblacions d’aquestes quatre espècies
corresponen a quatre tipus d’hàbitats aquàtics
temporanis:
a) Basses o llacunes: caracteritzades per un
substrat amb vegetació i perquè assoleixen
unes dimensions superiors als 100 m2 de superfície i als 0,5 m de fondària.
b) Tolls: caracteritzats per un substrat argilós
i sense vegetació, i per una superfície menor als
100 m2. Aquests hàbitats també es caracteritzen
per una major terbolesa.
c) Prats inundats o closes: caracteritzats
per un substrat amb vegetació i per ser masses
d’aigua someres (alçada de la columna d’aigua
inferior a 0,5 m).
d) Cassoletes de granit: petites depressions
en blocs de granit que retenen aigua de pluja
durant dues o tres setmanes. Són de dimensions
molt reduïdes: de 0,05 m2 a 2 m2.
De les quatre espècies, únicament B.
schaefferi té poblacions en les quatre tipologies d’ambients aquàtics temporanis. En dos
dels quatre hàbitats (bases o llacunes, i cassoletes) s’han localitzat poblacions de T. stagnalis, i han estat especialment freqüents a
les cassoletes de granit. A més, T. stagnalis és
l’única de les quatre espècies que no s’ha observat mai en aigua tèrbola i, en canvi, B.
schaefferi ha estat l’espècie que s’ha trobat
més sovint en aquest tipus d’aigua. A la zona
mostrejada periòdicament, C. diaphanus només s’ha capturat en llacunes, però les captures
puntuals a la Val d’Aran i al Pallars Sobirà
corresponen a tolls argilosos. Les poblacions
de Triops cancriformis s’han localitzat tant en

llacunes com en prats inundats i en tolls, sense
que s’hagi observat cap preferència.
Totes les masses d’aigua mostrejades han
presentat un rang estret de pH i de conductivitat
(taula 2), i en canvi han presentat rangs relativament amples pel que fa a les concentracions de
clorofil·la a, d’oxigen dissolt i de temperatura.
En aquest sentit, s’ha observat que T. stagnalis és l’espècie més estenoica, ja que presenta un rang menor pel que fa a aquestes tres
variables ambientals: habita aigües fredes, oxigenades i poc productives. No s’ha localitzat
C. diaphanus en aigües de baixa concentració
d’oxigen, però cal dir que no es disposa d’informació de les característiques de l’aigua de
les basses del Pallars Sobirà i de la Val d’Aran.
Les altres dues espècies, Triops cancriformis i
Branchipus schaefferi, s’han observat en aigües
molt productives i poc productives, amb baixa
concentració d’oxigen dissolt i amb temperatures superiors als 25 ºC.
A l’Alt Empordà (serra de l’Albera i cap de
Creus), s’ha observat que C. diaphanus habita les masses d’aigua que tenen un hidroperíode de major durada (de tres a cinc mesos),
T. stagnalis les de menor durada (de menys
d’un a dos mesos), i que en masses d’aigua
d’hidroperíodes intermedis (de dos a quatre
mesos) aquestes dues espècies poden conviure.
També s’ha observat que en els hidroperíodes
hivernals, les poblacions de C. diaphanus són
presents durant més temps, aproximadament
tres mesos, que en els hidroperíodes primaverals, aproximadament un mes.

Discussió
S’ha localitzat un nombre important de poblacions de dues de les espècies considerades
poc freqüents a en l’àmbit peninsular (taula 3
annex): Branchipus schaefferi, espècie poc
abundant segons Alonso (1985b) i Tanymastix
stagnalis, espècie rara segons Alonso (1985).

En canvi, Chirocephalus diaphanus, considerada una espècie molt abundant en aigües
temporànies ibèriques (Alonso, 1985b), només s’ha observat a l’Albera i en zones d’alta
muntanya.
Actualment, la presència al nord dels Països Catalans de Triops cancriformis, espècie
relativament freqüent a la península Ibèrica
(taula 3 annex; Alonso, 1996), és escassa i
esporàdica, però sembla que al sud les poblacions són més abundants. En els darrers anys,
s’ha constatat la rarefacció de les poblacions
de T. cancriformis dels aiguamolls del Baix
Empordà. Així, entre els anys 1985 i 1990, M.
Martinoy (com. pers.) va observar la presència
de poblacions importants de T. cancriformis a
diversos punts dels aiguamolls de Pals. Posteriorment, la seva presència ha esdevingut
molt rara, i des de 1997 no s’han tornat ha
observar ni individus ni exúvies (J. Vilà, com.
pers.). Una possible explicació seria les altes
dosis de pesticides utilitzades a principis dels
anys noranta. Actualment les aigües continuen
tractant-se, si bé en dosis controlades, per eliminar el cranc americà (Procambarus clarkii)
dels arrossars. Als arrossars de València, on la
seva presència és coneguda històricament
(Arévalo, 1915), també s’ha observat una
disminució que ha coincidit amb el canvi de
tractament (substitució dels organoclorats per
organofosfats). Aquesta disminució ha coincidit amb la del cranc americà, que allà s’explota
comercialment. Darrerament, durant la dècada de 1990, s’ha detectat la seva presència en
altres ambients com són les mallades (depressions interdunars).
Respecte a les distribucions de les espècies
capturades, cal comentar que cap d’elles és
endèmica de la península Ibèrica i que totes
quatre es consideren àmpliament distribuïdes
per tota Europa (Brtek & Thiéry, 1995). En el
cas de Branchipus schaefferi, cal remarcar
que la desaparició de poblacions ha fet que
sigui considerada una espècie amenaçada en
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477.100; 4.630.150
476.200; 4.629.750

La Camparra, Riudarenes, Selva
Pla de la Riera, Riudarenes, Selva

Serra de l’Albera, Cantallops,
Alt Empordà
Serra de l’Albera,
Sant Climent Sescebes, Alt Empordà
Serra de l’Albera,
Sant Climent Sescebes, Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus, Cadaqués,
Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus, Cadaqués,
Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus, Cadaqués,
Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus, Cadaqués,
Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus, Cadaqués,
Alt Empordà
Turó de l’Home, Sta. Cristina d’Aro,
Baix Empordà

Estany d’en Parú

Estany de la Cardonera
dels Torlits
Llacuna del Coll de
ses Portes
Llacuna sota el Puig
de Culip
Bassa sota el Puig
de Culip
Bassa del camí a la
Cala Portaló
Bassa al costat de la
carretera del Far
Cassoletes de granit a
Roca Alba

Bassa dels Torlits,

Vall de Santa Magdalena, Pallars Sobirà

Sils, Selva

471.025; 4.631.855

Riudarenes, Selva

14.I.01
14.I.01
14.I.01

525.300; 4.685.450
524.200; 4.685.650
523.900; 4.685.350
498.300; 4.627.550

14.I.01

C. Geis & P. García
27.V.00

M. Franch & X. Bravo
4.V.99 i 19.V.99
L. Motgé
tardor del 1976

J. Gifre & R. Barrera
16.IX.99
J. Sala
5.III.00
M. Martinoy
24.I.01
L. Motgé (3)
1.XI.77
M. Franch
24.XI.00 i 10.XII.00
19 V 99

Recol·lector i
data (1)

525.250; 4.685.600

524.650; 4.685.700

496.000; 4.691.050

496.800; 4.692.150

494.400; 4.694.650

358.805; 4.704.105

477.700; 4.627.650

509.250; 4.675.600

523.250; 4.679.350

484.450; 4.637.950

506.600; 4.681.100

Coordenades UTM
(x; y)

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
Peralada, Alt Empordà
Parc Natural de Cap de Creus,
Cadaqués, Alt Empordà
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
Castelló d’Empúries, Alt Empordà
Riudellots, Selva

Lloc

Bassa de la collada de Juvarri

Tanymastix stagnalis Linnaeus, 1758

Tolls de pluja al marge
del camí

Bassa del camí de
Punta Prima
Tolls al polígon
de les llaunes
Tolls al costat del rec de
l’Agulla i de la via del tren
Cassoletes de granit a les
Roques de Ca l’Agustí
Basses de pluja en la
Zona Esportiva
Bassa de la Sorrera Bota

Closes de St. Joan

Branchipus schaefferi Fisher de Waldheim, 1834

Massa d’aigua
Tàxon

T AULA 1. Noves localitzacions de les quatre espècies de branquiòpodes: Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis, Chirocephalus diaphanus i
Triops cancriformis.
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511.450; 4.649.400

Pals, Baix Empordà

285.500; 4.498.900

Ulldecona, Montsià
Devesa de l’Albufera de València
Devesa de l’Albufera de València

Mallada del Saler

Muntanyar de la Mona

—

—

286.000; 4.499.750

Ulldecona, Montsià

J. Gifre & R. Barrera
7.IX.99
M. Martinoy
IV.94
J. Vilà
16.V.00
J. Vilà
21.V.96
X. Quintana & M. Martinoy
VII.88
M. Llarch
II.90
M. Llarch
10.II.88
F. Collado
des de 1991
A. Vizcaino
des de 1995

2.I.97

(2)

- L’autor de l’escrit és el recol·lector de les citacions en què no s’indica cap recol·lector. Les citacions sense data corresponen a masses d’aigua on la població de
branquiòpodes s’ha localitzat en gairebé la totalitat de visites (com a mínim en tres ocasions).
- Exemplar dipositat en la col·lecció de la Unitat de Zoologia de la UdG.

(1)

513.750; 4.650.350

508.800; 4.675.800

Pals, Baix Empordà

506.600; 4.681.100

480.800; 4.666.650

496.000; 4.691.050

498.400; 4.694.050

498.350; 4.694.150

Clot al costat de la
bassa de l’Ermita
Bassa de la Llacuna

Arrossars del Pla del
Mas Gelabert
Arrossar de la Vela
(Mas Gelabert)
Arrossars de Pals

Tolls a la Reserva Salada

Closes de St. Joan

Triops cancriformis (Lamarck, 1801)

Estany de la Cardonera
de la Gutina
Estany de la Rajoleria
de la Gutina
Estany de la Cardonera
dels Torlits
Estanyol d’Espolla

514.700; 4.650.900

PNIN de l’Albera, la Jonquera,
Alt Empordà
Serra de l’Albera,
Sant Climent Sescebes, Alt Empordà
Serra de l’Albera,
Sant Climent Sescebes, Alt Empordà
Serra de l’Albera,
Sant Climent Sescebes, Alt Empordà
Espai del PEIN «Estany de Banyoles»,
Porqueres-Fontcoberta, Pla de l’Estany

Estany Petit de Canadal

M. A. Puig
3.VIII.92
Quadrícula U.T.M.: 30 T C. de la Vega
277.400; 4.711.400
2.XII.94 i 5.XII.95
358.805; 4.704.105
C. Geis & P. García
20.V.00 i 27.V.00
492.150; 4.694.500

332.650; 4.731.500

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
Peralada, Alt Empordà
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
Castelló d’Empúries, Alt Empordà
Pals, Baix Empordà

Vall de Santa Magdalena, Pallars Sobirà

Bassa de la collada de Juvarri

Llacuna Chozas A

Naixement del Noguera Pallaresa,
espai P.E.I.N. “Marimanha”, Val d’Aran
Chozas de Arriba, León

Quadrícula U.T.M.: 29 S 3.I.96
717.900; 4.114.000

Parque Nacional de Doñana, Huelva

16.IV.00

503.150; 4.626.750

St. Feliu de Guíxols, Baix Empordà

Toll del Plan de Beret

Chirocephalus diaphanus Desmarest, 1823

Cassoletes de granit al
Puig de les Bateries
Basses de pluja al voltant del
Palacio del Acebrón

GEA, FLORA ET FAUNA

països centroeuropeus (Maier et al., 1998).
També cal destacar que la subespècie de
notostraci Triops cancriformis simplex té una
distribució europea restringida als dos terços
nord de la península Ibèrica (Brtek & Thiéry,
1995; Alonso, 1996). Cal afegir que en el treball de Longhurst (1955), la subespècie
simplex era considerada exclusivament nordafricana (des de Ceuta fins a Egipte). Les noves localitzacions de les quatre espècies no
amplien les distribucions ibèriques ja conegudes (Alonso, 1978; Brtek & Thiéry, 1995;
Alonso, 1996) a excepció de Tanymastix
stagnalis, ja que la seva presència a Doñana i
a la bassa de la collada de Juvarri (vall de
Santa Magdalena) suposen les localitzacions
més al sud i més al nord, respectivament, de
la península Ibèrica.
L’ampli rang de tolerància a la concentració d’oxigen dissolt (taula 3) que ha presentat
B. schaefferi contrasta amb les observacions
de Maier et al. (1998), ja que aquests autors
no van observar poblacions a les basses amb
concentracions més baixes del 70 % de saturació d’oxigen. En canvi, el rang de tolerància a
la temperatura d’aquestes mateixes poblacions
centroeuropees és molt gran (de 3 a 35 ºC). Pel
que fa a les altres dues espècies d’anostracis,
C. diaphanus i T. stagnalis, s’ha descrit la
major capacitat de la primera espècie de suportar canvis sobtats de temperatura i temperatures més elevades (Mura, 1991). Això pot
explicar el fet que C. diaphanus habiti masses
d’aigua amb hidroperíodes més llargs
(hidroperíodes que s’inicien a l’hivern i que
finalitzen a finals de la primavera). La relació
entre estació i durada de la població de C.
diaphanus no es pot explicar a partir de la
temperatura, ja que aquesta espècie pot habitar masses d’aigua que assoleixen els 30 ºC
(Nourisson & Aguesse, 1961; Mura, 1991).
En canvi, l’estacionalitat de la dispersió dels
predadors, com ara coleòpters i odonats, sembla
una explicació raonable, ja que a la primavera, a
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les llacunes mostrejades, s’assoleixen densitats molt altes d’aquests predadors. Cal dir
que s’han observat desaparicions sobtades de
C. diaphanus en diverses poblacions europees
quan es produeix l’increment de temperatura
(Pacaud, 1935; Nourisson & Aguesse, 1961).
Pel que fa al pH, a aquesta espècie se l’ha observada en aigües d’un rang molt ampli: 5,0 – 8,6
(Pacaud, 1936). Comparativament, és una de
les espècies d’anostracis que presenta un rang
major de tolerància al pH (Mathias, 1937), si
bé el pH i la concentració d’oxigen dissolt no
sembla que siguin factors tan importants com
ara la salinitat i la temperatura a l’hora d’explicar la distribució d’espècies diferents d’anostracis i notostracis (Horne, 1967). Els rangs de
tolerància a la temperatura, concentració
d’oxigen i pH de les poblacions de Triops
cancriformis han estat força amplis i similars
als descrits per a altres espècies de gènere
com ara T. longicaudatus (Horne, 1971) i T.
granarius (Hamer & Appleton, 1991). És
oportú comentar que en el cas de T. longicaudatus s’han descrit adaptacions a situacions
d’hipòxia consistents en canvis en el comportament (realització de viatges a la superfície) i
l’increment de la concentració d’hemoglobina
extracel·lular (Scholnick & Snyder, 1996).
El fet que s’hagi localitzat freqüentment T.
stagnalis en cassoletes de granit no és excepcional, ja que aquesta espècie es localitza en
aquest petit hàbitat en altres zones de la Península (Alonso, 1996) i d’Europa (Franzén,
1996). Val a dir que la relació entre les quatre
espècies i la terbolesa és plenament coincident amb el que descriu Alonso (1985b).
Aquest autor descriu T. stagnalis com una
espècie d’aigües transparents; B. schaefferi,
com una espècie d’aigües tèrboles, i C.
diaphanus i T. c. simplex espècies freqüents
en aigües transparents, però que també habiten aigües tèrboles. En altres zones d’Europa
(Maier et al., 1998) també s’ha observat poblacions de B. schaefferi en ambients tèrbols.

T AULA 2. Rang de les temperatures (ºC), conductivitat (µS·cm -1 ), pH, concentracions d’oxigen dissolt (mg·l -1 ) i
concentracions de clorofil·la a de les masses d’aigua on s’han localitzat les quatre espècies de branquiòpodes.

Temperatura
(ºC)

Conductivitat
(µS·cm-1)

pH

Oxigen dissolt
(mg·l-1)

Clorofil·la a
(µg·l-1)

8.5 - 25.9

77 - 231

6.7 – 8.1

0.8 – 10.5

3.80 – 20.71

3.8 - 13.3

57 - 474

6.8 – 7.4

6.6 - 11.3

0.25 – 4.87

2.7 – 17.0

81 - 258

6.3 – 7.2

6.5 – 13.1

0.45 – 54.12

5.6 – 33.0

212 – 1047

6.5 – 8.7

0.8 – 14.6

0.14 – 350.42

Branchipus schaefferi

Tanymastix stagnalis

Chirocephalus diaphanus

Triops cancriformis

La citacio a la vall de Santa Magdalena és
la primera de T. stagnalis als Pirineus (aproximadament a 1.960 m) on anteriorment s’havia citat la presència de Chirocephalus
diaphanus i Branchipus schaefferi (Miracle,
1978; Despax, 1913; Nourisson, 1959;
Defaye et al., 1998).
La captura d’espècies de notostracis i/o
anostracis que coexisteixen en una mateixa
massa d’aigua ha estat molt rara. A l’estany
de la Cardonera dels Torlits (serra de l’Albera) i a la bassa de la collada de Juverri (vall de
Santa Magdalena), s’ha observat la coexistència
de dues espècies d’anostracis (C. diaphanus i T.
stagnalis) i a les closes de St. Joan (aiguamolls de l’Alt Empordà), s’ha capturat T.
cancriformis i B. schaefferi. La primera és
una associació molt poc freqüent si bé es coneix en algunes masses d’aigua europees on
conviuen ambdues espècies (Mura, 1991;
Gottwald & Eder, 1999), i al nord d’Àfrica
(Algèria) també s’ha citat la presència de les
dues espècies conjuntament amb el notostraci
Lepidurus apus lubbocki en una mateixa llacuna (Gauthier, 1928). A Macedònia, T. stagnalis ocupa els ambients temporanis de mida

reduïda i és substituït a les grans masses d’aigua
temporànies per una subespècie de C. diaphanus (Petkovski, 1995). És la primera vegada
que es documenta la coexistència d’aquestes
dues espècies d’anostracis a la península Ibèrica. En canvi, la presència de T. cancriformis i
B. schaefferi en una mateixa massa d’aigua és
relativament habitual (Simon, 1886; Gottwald
& Eder, 1999) i s’ha descrit en masses d’aigua
de la península Ibèrica (Alonso, 1980). En el
cas de l’estanyol d’Espolla, no es pot considerar que coexistissin poblacions de dues espècies, ja que la presència de C. diaphanus es
redueix a un únic individu, mentre que
T. cancriformis hi desenvolupa una població
(Margalef, 1951b; Pla, 1980; Vila & Abellà,
1990; Boix et al., 2002). El fet d’una única
captura després de gairebé cinquanta campanyes (a cadascuna es van realitzar, si el nivell
d’aigua ho permetia, set transsectes de 20 m)
a l’estanyol d’Espolla, conjuntament amb el
fet que mai no s’hi havia citat la presència de
C. diaphanus, fa pensar que rarament aquest
anostraci hi desenvolupa una població. En
masses d’aigua on conviuen T. cancriformis
i alguna espècie d’anostraci, T. cancriformis
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esdevé un voraç predador d’anostracis
(Franzén, 1996).
Un altre aspecte a ressaltar és la proximitat, o fins i tot la inclusió, dels punts citats a
zones que tenen alguna figura de protecció:
Parque Nacional de Doñana, Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural
de Cap de Creus, Parc Natural del Delta de
l’Ebre, Paratge Natural d’Interès Nacional de
l’Albera, espai del PEIN Marimanha, espai
del PEIN Vall de Santa Magdalena, espai del
PEIN Estany de Banyoles, espai del PEIN
Aiguamolls del Baix Empordà, espai del
PEIN Estany de Sils i espai del PEIN Massís
de les Cadiretes. Aquest fet hauria de considerar-se en la gestió d’aquests espais protegits, i aquesta hauria de preveure l’existència
d’ambients aquàtics temporanis com un valor
a conservar. Cal assenyalar que a la comarca
de l’Alt Empordà s’han localitzat poblacions
de les quatre espècies en àrees sense cap figura de protecció.
Respecte a la morfologia dels individus
capturats només cal destacar que la longitud
total d’alguns exemplars de T. stagnalis (de
fins a 15,0 mm a l’estany d’en Parú, 14,4 mm a
l’Acebrón i 10,6 mm a Roca Alba) és superior
a la mida màxima descrita per a poblacions
ibèriques (Alonso, 1996) i també a la descrita
per a poblacions italianes (Cottarelli & Mura,
1983). Mides similars o superiors, però, s’han
trobat en altres poblacions europees de l’espècie (Brtek, 1962; Spitzenberger, 1980; Maier
& Tessenow, 1983; Nourisson & Thiéry, 1988;
Vekhov, 1991; Petkovski, 1995; Defaye et al.,
1998).
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T AULA 3 ANNEX . Localitzacions publicades, en l’àmbit iberobalear, de les quatre espècies de branquiòpodes:
Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis, Chirocephalus diaphanus i Triops cancriformis.

Tàxon
Massa d’aigua i/o localització
Branchipus schaefferi (= Branchipus stagnalis)
Mallorca
Aigües dolces de les Balears
Basses de pluja a la carretera de Tarragona a
Pont d’Armentera (Tarragonès-Alt Camp)
Laguna de los Pájaros
(pico de Peñalara, Sierra Guadarrama, Madrid)
Aigües de València
Dues basses entre Sta. Creu d’Olorda i Molins de Rei
(Baix Llobregat)
Dues basses d’1 m2 localitzades entre St. Antoni i Sta. Inès
(Eivissa)
Es Molí vermei (Alcudia, Mallorca)
Salamanca;
Maçanes (Selva, Catalunya)
Torredembarra (Tarragonès, Catalunya);
Sóller (Mallorca)
Albarracín (Teruel);
Les Cases d’Alcanar (Montsià, Catalunya);
Parets del Vallès (Vallès Oriental, Catalunya);
Tordesillas (Valladolid)
Llacuna Grande de Albuera (La Albuera, Badajoz);
Llacuna de La Salina Grande (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Bamba (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Fuentelsol (Valladolid);
Bassa de l’aeroport de Villanubla (Valladolid);
Llacuna del Puerto del Madero (Villar del Campo, Soria);
Bassa de Bellver de Cerdanya (Cerdanya, Catalunya)
Llacuna Gris (Las Mesillas, Almaraz, Cáceres);
llacuna de La Zaida (Used, Zaragoza);
Gorra (Zaragoza);
Agramunt (Urgell, Catalunya)
Almaraz (Cáceres);
Gamonal (Toledo);
Used (Zaragoza)
Basses de Menorca
Toll prop de Cal Gris (estanys de Graugés, Avià, Berguedà)
Basses a Ses Fontanelles i a Porto Saler (Formentera)
Tanymastix stagnalis (= Tanymastix lacunae)
Entre Casabranca i Torrão (Portugal)
Serra de Cameros (Logroño)
Herrera del Duque (Badajoz);
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Referència

Habsburg (1871)
Buen (1916) (1)
Gibert (1920)
Bolívar (1930) (2)
Pardo (1932)
Margalef & Bassedas (1946)
Margalef (1951a)
Margalef (1953b)
Margalef (1955)
Margalef (1958)
Alonso (1978)

Alonso (1980)

Alonso (1985a)

Alonso (1985b)

Pretus (1985)
Busquets (1988)
Pretus (1990)

Vianna-Fernandes (1951)
Margalef (1958)
Alonso (1978)

Medina del Campo (Valladolid);
Astorga (León)
Riego de la Vega (León);
Gredos (Sistema Central, Ávila)
Llacuna Gris (Las Mesillas, Almaraz, Cáceres);
Masses d’aigua de la Sierra de Guadarrama (Madrid-Segovia) (1)
Gamonal (Toledo);
La Paramera (Ávila);
Cap de Creus (3) (Alt Empordà, Catalunya)
Chirocephalus diaphanus
Ciudad Real;
Madrid
Laguna de los Pájaros
(pico de Peñalara, Sierra Guadarrama, Madrid)
Llacuna a 400 m al SE de la Laguna de Peñalara
(Sierra de Guadarrama, Madrid-Segovia)
Estany Sec (Cerdanya, Pirineus);
Port de Ratera (Pallars Sobirà, Pirineus)
Llacuna de Los Tollos (Cádiz);
Hornachuelos (Córdoba);
Villagonzalo de Coca (Segovia);
Toledo;
Llacunes de Villafáfila (Zamora);
Medina del Campo (Valladolid);
San Juan de la Peña (Huesca);
Osorno (Burgos);
Mansilla de las Mulas (León)
Bassa al km 14 de la carretera d’Écija a La Lantejuela (Sevilla);
Llacuna de Benamejí (Córdoba);
Llacuna Grande de Albuera (La Albuera, Badajoz);
Llacuna de Cucharas (Villamayor de Calatrava, Ciudad Real);
Llacuna de Puertollano (Ciudad Real);
Bassa de Navalmoral de la Mata (Cáceres);
Llacuna La Albardiosa (Lillo, Toledo);
Bassa al km 50 de la carretera de Cuéllar a Cantalejo (Segovia);
Nava Limpia de Villagonzalo de Coca (Segovia);
Sèquia de los Sotillo (Cantalejo, Segovia);
Bassa de Villalpando (Zamora);
Llacuna de Villarrín de Campos (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Salinas (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Bamba (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Barrillos (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de la Salina Grande (Villafáfila, Zamora);
Llacuna de Fuentesol (Valladolid);
Lavajo del Carpio (Valladolid);
Llacuna de Villaverde de Medina (Valladolid);
Basses de Santas Martas (León); basses de Sahagún (León);

Alonso (1980)
Alonso (1985a)
Alonso (1985b)

Bolívar (1892)
Bolívar (1930) (2)
Margalef (1949)

(4)

Miracle (1978)
Alonso (1978) (5)

Alonso (1980)
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Estany de Baix de Canadal (Alt Empordà, Catalunya)
Bassa de Las Naciones (Almaraz, Cáceres);
Basses a la Sierra de Guadarrama (Madrid-Segovia) (1);
Llacuna de Navahornos (Cantalejo, Segovia);
Llacuna Sotillo Bajero (Cantalejo, Segovia);
Llacuna Ciria (Soria);
Llacuna de La Zaida (Used, Zaragoza);
Llacuna Montecillo (Zaragoza).
Fuensaviñán (Guadalajara);
Matisalvador (Segovia);
Laguna de la Iglesia (Segovia);
Bodón del Grillo (Valladolid);
Aguasal (Valladolid);
Somiedo (Asturias)
Bassa temporària a Fornells (Menorca)
Llacuna de San Agustín (Villaveza del Agua, Zamora)
Lagoa do Monte do Vale Santo (G3), Lagoa PS (G37) i
Lagoa Funda (G12) al P. N. Sudoeste Alentejano
(Costa Vicentina, Vila do Bispo, SW de Portugal)
Llacunes temporànies del Parque Nacional de Doñana.
Triops cancriformis (= Apus cancriformis)
Mallorca
Sevilla;
Ciudad Real;
Talavera de la Reina (Toledo)
València
Arrossars ibèrics
Balsete de las adobas (Zaragoza)
Arrossars de l’Albufera de València
Marjales del Puig (Benifaió)
Azambuja (Portugal)
Bassa pròxima al camp d’aviació de Beja (Portugal);
Lagoa da Mó i Lagoa da Forca (Castro Verde, Portugal)
Lucio de Mari-López (Parque Nacional de Doñana)
Llacunes de Llucmajor (Mallorca)
Llacuna de San Benito (València-Albacete)
Triops cancriformis simplex
Estanyol d’Espolla (Porqueres-Fontcoberta, Pla de l’Estany)
Villanueva (Castelló)
Es Molí vermei (Alcudia, Mallorca)
Llacuna de La Zaida (Used, Zaragossa)
Zamora;
Laguna de Negrillos (León);
Delta de l’Ebre (Catalunya) (8);
Artesa de Lleida (Segrià, Catalunya)
Arrossars del Delta de l’Ebre
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Alonso (1985a)

Alonso (1985b)

Pretus (1990) (6)
Alonso (1996)
Machado et al. (1999)

Fahd et al. (2000)

Habsburg (1871)
Bolívar (1892)

Arévalo (1915)
Font de Mora (1923)
Maynar (1923)
Bolívar (1926)
Pardo (1932)
Carvalho (1944)
Vianna-Fernandes (1951)
Bigot & Marazanof (1965)
Mayol (1977) (7)
Soria et al. (1987)

Margalef (1948)
Margalef (1953a)
Margalef (1953b)
Alonso (1985a)
Alonso (1985b)

Forés et al. (1986) (8)

(Sant Jaume d’Enveja, Montsià, Catalunya)
Bassa de Torrellafuda i Bassa de Binigafull
(Ciutadella, Menorca)
Aigües temporànies de Biniparratx (St. Lluís, Menorca)
Triops cancriformis mauritanicus
Llacunes temporànies del Parque Nacional de Doñana.
Maó (Menorca)
Bassa al km 23 de la carretera de Morón a Sevilla (Sevilla);
Bassa al km 14 de la carretera d’Écija a La Lantejuela (Sevilla);
Llacuna de Longuilla (Fuentes de Andalucía, Sevilla);
Bassa de La Miaha (Cañada Rosal, Sevilla);
Llacuna de Los Tollos (Cádiz);
Llacuna de Benamejí (Córdoba);
Llacuna Grande de la Albuera (Badajoz).
Bassa de Las Naciones (Almaraz, Cáceres)
Gamonal (Toledo)
Llacuna de San Lázaro (Sevilla)
Lagoa do Monte do Vale Santo (G3), Lagoa PS (G37),
Lagoa Funda (G12), Lagoa G35, Lagoa G16 i Lagoa de Budens
situades dins o en les proximitats del P. N. Sudoeste Alentejano
Costa Vicentina (Vila do Bispo, SW de Portugal)
Lagoa Pequena da Defeza (NE d’Odemira, SW de Portugal);
Presència d’exúvies en tres llacunes temporànies (G16, G20, G36)
situades dins o en les proximitats del P. N. Sudoeste Alentejano
Costa Vicentina (Vila do Bispo, SW de Portugal).

Pretus (1987)
Pretus (1991)

Fahd et al. (2000)
Margalef (1948)
Alonso (1980)

Alonso (1985a)
Alonso (1985b)
Furest & Toja (1987)
Reis et al. (1997)

Machado et al. (1999)

(1)

- Determinació a nivell de gènere.
- En el text no queda clar si l’anostraci citat és Chirocephalus sp. o Branchipus sp.
(3)
- No consta cap referència sobre a quina llacuna o llacunes van ser capturats els exemplars de Tanymastix
stagnalis (J. Cambra leg.).
(4)
- En aquest treball els exemplars capturats van ser determinats com Chirocephalidae indeterminats, però en un
treball posterior del mateix autor (Margalef, 1953a) van ser assignats a C. diaphanus.
(5)
- En aquest treball consta que la presència de C. diaphanus al delta de l’Ebre es citada a Chinchilla & Comín
(1977), però després de consultar aquesta font això no s’ha verificat.
(6)
- Un avaluador anònim de l’escrit ha manifestat dubtes sobre la validesa d’aquesta citació.
(7)
- La taxonomia de Triops cancriformis a nivell de subespècie és confusa a les Balears: Margalef (1948) va determinar com a T. c. mauritanicus els exemplars procedents de Maó de la col·lecció del Museu de la Universitat de
Barcelona, el mateix autor assigna a T. c. simplex els individus que va capturar a Mallorca (Margalef, 1953b); Pretus
(1991) considera que tots els exemplars que va capturar a Menorca i Mallorca corresponen a T. c. simplex, i Alonso
(1996) apunta la possibilitat que els exemplars de Llucmajor siguin T. c. cancriformis ja que presenten característiques intermèdies entre T. c. mauritanicus i T. c. simplex.
(8)
- S’han determinat els exemplars dipositats al Museu Comarcal del Montsià (F. Comín leg.) com a T. c. simplex.
(2)
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