
RESUM
Es descriu una nova citació d’Ephoron virgo (Olivier, 1791) a la conca del Ter. D’aquesta
espècie només existia una altra citació (Navás, 1928) a la conca, concretament al riu Brugent.
En altres rius d’Europa la presència d’aquesta espècie s’ha relacionat amb la millora de la
qualitat de l’aigua.

RESUMEN
Se describen nuevas citas de Ephoron virgo (Olivier, 1791) en la cuenca del Ter. De esta
especie sólo existía otra cita (Navás, 1928) en la cuenca, concretamente en el río Brugent. En
otros ríos de Europa la presencia de esta especie se ha relacionado con la mejora de la calidad
del agua.

ABSTRACT
New sightings of Ephoron virgo (Olivier, 1791) are reported from the Ter Basin. This species
was previously sighted only once in the basin (Navás, 1928), namely in the Brugent River.
The presence of this species in other European rivers has been related to an improvement in
water quality.

INTRODUCCIÓ

Ephoron virgo (Olivier, 1791) és l’únic representant de la família Polymitarcyidae a
la península Ibèrica. La seva distribució mundial es limita a Europa, on té una
àmplia distribució (de Rússia a Itàlia i de Romania a França; Fauna Europaea,
2005). El coneixement de la seva distribució dins la península Ibèrica és encara
molt inexacte. Per exemple, un parell de campanyes recents de prospeccions a l’A-
ragó va ampliar de tres a quinze les localitats on s’ha documentat la presència d’a-
questa espècie (Torralba i Ocharan, 2004).

Les larves, que són de mida gran i poden assolir els 15 cm, prefereixen les seccions
centrals de trams fluvials de baixa conductivitat (< 2 mS) i amb substrats de sorres i
graves (Ibáñez et al. 1991, Muñoz i Prat 1994). El cicle biològic d’aquesta espècie
es caracteritza per la curta vida dels adults (unes poques hores), per un desenvolu-
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pament larval d’uns quatre mesos i perquè passa gran part de l’any en forma d’ou
(Kureck i Fontes, 1996). És una espècie molt sensible a diversos tipus de contami-
nacions i, per exemple, l’ús de les larves ha resultat útil en avaluacions dels efectes
de contaminacions per metalls pesants, com en el cas de l’accident de la mina d’Az-
nalcóllar, que va afectar el Parc Nacional de Doñana (Plans i Prat, 2001). Aquesta
sensibilitat també s’observa en els ous, i això fa que puguin ser utilitzats per mesu-
rar l’ecotoxicitat de l’aigua de rius europeus (Greve et al. 1999).

MATERIAL EXAMINAT

Es van capturar quatre individus adults, tots femelles, dins el nucli de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà) el dia 5 d’agost del 2004 (X. Quintana leg.).

DISCUSSIÓ

La seva presència no passava desapercebuda a les Terres de l’Ebre durant la dècada
dels vuitanta, ja que l’emergència sincrònica d’aquest efemeròpter comportava l’e-
xistència d’altes densitats en el moment dels vols nupcials, que fins i tot li conferien
el grau de titular de diari. En anys posteriors s’han continuat observant vols nup-
cials massius, i si bé la seva abundància sembla menor, les fluctuacions interanuals
són molt importants (P. Luque, com. pers.). Malgrat que al tram baix de l’Ebre
s’observen emergències des del juliol, les emergències massives succeeixen entre
mitjan agost i principi de setembre, similars a les que s’han observat a les pobla-
cions europees i posteriors a les que s’han descrit per a les nord-africanes (Ibáñez et
al. 1991). La franja horària en què tenen lloc aquestes emergències sembla que és
molt estreta, entre les 19.30 i les 20.30 h (Ibáñez et al. 1991). Es va considerar que
l’increment de fitoplàncton detectat a l’Ebre en la dècada dels vuitanta era l’expli-
cació dels augments de densitats observats (Muñoz & Prat, 1989), si bé cal comen-
tar que ja a principi del segle XX s’havia descrit l’existència de vols massius
(Navás 1900, 1908). Les densitats de larves queden afectades també per la salinitat;
així, en estudis del tram mitjà de l’Ebre s’observen densitats superiors a les del tram
baix (Muñoz i Prat 1994, Torralba i Ocharan 2004). La desaparició d’E. virgo
durant la segona meitat del segle XX a la majoria dels grans rius europeus es va
relacionar amb l’alt nivell de contaminació dels rius, i les reaparicions en punts
d’on era absent des de feia més de quaranta anys es van considerar conseqüència
d’activitats de restauració (Martens, 1986). En aquest sentit, a Alemanya, les millo-
res de la qualitat de l’aigua entre la dècada dels noranta i els primers anys del segle
XXI van comportar una recolonització d’E. virgo en molts punts de la xarxa
hidrogràfica (Haybach et al. 2003).

A Catalunya, a més de la conca de l’Ebre, ha estat documentat a les conques del
Llobregat, el Ter i el Fluvià (Navás 1928, Puig 1983, 1999, Vivas et al. 2002), si bé

6 SOBRE LES RELACIONS LINEALS D’ENERGIA LLIURE: MESURES DE...



7PRESENCIA D’EPHORON VIRGO (EPHEMEROPTERA: POLYMITARCYIDAE)...

en molt pocs punts d’aquestes conques. Concretament en el cas de la conca del Ter,
l’única cita de la qual es té constància és del Brugent, a la localitat d’Amer, on el
1928 era abundant. Els treballs posteriors sobre fauna aquàtica a tota la conca del
Ter o als trams mitjà o baix no han detectat la presència de larves (p. e. Puig et al.
1987, Boix i Vila 2002, Martinoy et al. 2004). És a dir, aquesta nota suposa la pri-
mera publicació en més setanta-cinc anys que detecta novament la presència d’E.
virgo a la conca del Ter i, considerant els casos ja comentats d’altres cursos fluvials
d’Europa, potser és deguda a la millora de la qualitat de la seva aigua.

Agraïments: Volem agrair a Xavier Quintana Pou la cessió dels exemplars que va
capturar al balcó de casa seva.
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