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En primer lloc vull agrair a Josep Garcia-Moreno i Mª Assumpta Montpeyó, tota l’ajuda 

que m’han ofert durant el treball. No tinc prous paraules per explicar l’esforç, 

l’entusiasme i la paciència que han mostrat durant les llargues sortides i les hores 

davant l’ordinador. La seva orientació m’ha permès acabar aquest treball. Sense tot 

això un treball d’aquestes característiques hauria estat impensable. No em voldria 

oblidar però, de la Marta Montpeyó, que ha hagut d’aguantar moltes hores les activitats 

d’aquest treball i sovint renunciar a d’altres. La seva ajuda a l’hora de capturar odonats 

té també un gran valor. 

També vull agrair al SART de la Universitat de Vic que m’hagin permès fer les 

analítiques d’aigua al seu laboratori i m’hagin orientat quan ho he necessitat. 

Especialment vull agrair l’ajuda a en Josep Turet, el director del SART i a l’Anna 

Busquests, per orientar-me i ajudar-me durant la realització d’analítiques. 

Vull expressar la meva gratitud al tutor del meu treball, Enric Roca, que ha marcat les 

pautes a seguir i m’ha orientat en l’estructuració del treball. 

També dono el meu agraïment al Consell Comarcal d’Osona i al Museu industrial del 

Ter, que m’han proporcionat dades suplementàries per al treball. En especial vull donar 

les gràcies a Joan Quintana i Marc Ordeig, les persones que em van atendre 

personalment i em van oferir tota la informació que necessitava de forma totalment 

desinteressada. 

Al grup d’odonatòlegs Meganeura, les meves més sinceres felicitacions per la feina ben 

feta, i a tots els seus components, que vint anys després de fer el treball m’han ajudat i 

m’han facilitat tota aquella informació que encara tenien. 

Al grup d’odonatòlegs Oxygastra, per facilitar-me l’accés a la seva base de dades i al 

seu magnific material gràfic. També a tots els seus membres, que van tenir la paciència 

d’escoltar-me i orientar-me sobre com podia millorar el treball. 

Finalment un agraïment molt especial a en David Vilasis, per la gran quantitat de 

material gràfic facilitat, així com les seves dades i el seu coneixement. Agraeixo també 

a Bernat Garrigós, Mike Lockwood, Laura Comellas, Montse Rodríguez, Narcís Vicens, 

Ramón M. Batlle i Ricard Martín per les fotografies que m’han cedit. 

A tots vosaltres, que heu fet possible aquest treball, MOLTES GRÀCIES. 

 

A la memòria de Napoleó Bonaparte (1769-1821). Pel seu esperit lluitador i la voluntat 

d’assolir els objectius. 
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1. RESUM DEL TREBALL 

El treball “Els Odonats d’Osona 1988-2008” consisteix en un estudi dels odonats o 
libèl·lules a la comarca d’Osona. Fa poc més de 20 anys, el grup Meganeura d’estudi 
d’odonats va començar un treball de característiques semblants. “Els Odonats d’Osona 
1988-2008”, a part d’estudiar la situació actual dels odonats d’osona pretén també fer 
un estudi comparatiu d’ambdós treballs, estudiant com ha evolucionat la població en 
aquests 20 anys i quins han pogut ser els factors que hagin participat en aquest canvi. 
Un d’aquests factors, la qualitat de l’aigua, s’ha estudiat amb detall mitjançant 
analítiques de qualitat de l’aigua en 6 hàbitats aquàtics de la comarca, per comparar si 
la qualitat ha variat des que es va publicar el treball de Meganeura, que també va 
estudiar aquests mateixos hàbitats. Finalment es pretén determinar quines espècies de 
la comarca estan amenaçades i quines estan protegides per la legislació vigent i quines 
servirien per a ser utilitzades com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua. 
S’ha intentat que la metodologia del treball seguís estrictament el mètode científic. 
Podem dividir la part pràctica del treball en dos: 

 Treball de camp: consisteix en sortides d’aproximadament dues hores en 18 
hàbitats diferents de tota la comarca amb l’objectiu d’identificar les diferents espècies 
d’odonats que s’hi troben, a més d’anotar les condicions ambientals en què es 
realitzava la sortida. L’objectiu és obtenir informació actualitzada de les poblacions 
d’odonats. 
A partir de les dades obtingudes s’ha elaborat una taula, organitzada per cites 
registrades i per sortides realitzades, per treballar amb més comoditat i no cometre 
errors. 

 Treball de laboratori: amb les mostres d’aigua recollides en els 6 hàbitats on 
Meganeura va fer les seves analítiques i en la mateixa època de l’any s’han fet 
analítiques per comprovar com ha variat la qualitat de l’aigua i com ha afectat això a 
la població d’odonats. Les analítiques es podien fer per mesura directa (amb 
sondes), amb testos químics in situ o en un laboratori, depenent de cada paràmetre. 

Els resultats que s’han obtingut apunten a un augment de la diversitat d’espècies 
d’odonats als diversos hàbitats estudiats a la comarca d’Osona partint dels resultats 
que va obtenir el grup Meganeura en el seu treball. A partir dels estudis paral·lels per 
determinar la qualitat de l’aigua dels 6 hàbitats estudiats s’ha pogut comprovar que les 
aigües de la comarca han experimentat, en general, una millora notable. 
Amb totes les dades i els resultats obtinguts s’ha arribat a la conclusió que la diversitat 
de les poblacions d’odonats de la comarca ha augmentat considerablement durant els 
darrers 20 anys i això es deu, molt probablement, a la millora de la qualitat de l’aigua 
que han experimentat els cursos d’aigua i les basses d’Osona, degut a un enduriment 
de la normativa i a la instal·lació de depuradores. Cal, però, seguir vetllant perquè la 
seva qualitat no es torni a deteriorar combatent les activitats que encara avui segueixen 
contaminant el medi aquàtic osonenc. 
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2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 

2.1. PRESENTACIÓ 

Escollir un tema pel meu treball de recerca va ser realment difícil. Per una banda havia 

d’escollir un tema que m’agradés i que fos interessant i inèdit, però d’altra banda havia 

d’escollir-ne un que fos possible desenvolupar-lo en el temps que tenia i tenint en 

compte els recursos de què disposava. Tot i això hi havia una cosa que tenia clara des 

de bon principi: volia que part de la pràctica del treball es pogués fer en un laboratori. 

Va costar trobar un tema que complís aquestes característiques, però finalment va 

aparèixer. 

L’any 1988, ara fa 20 anys, un grup de naturalistes anomenat Meganeura va iniciar un 

estudi sobre els odonats de la comarca d’Osona. L’objectiu d’aquest grup era fer un 

estudi complet d’un grup faunístic* poc conegut i poc estudiat a la nostra comarca i al 

nostre país. Van escollir els odonats, de manera que van dedicar els anys següents a 

estudiar-ne les poblacions que hi havia d’Osona i el seu hàbitat. Les activitats realitzades 

pel grup incloïen 17 recorreguts en diferents hàbitats de la comarca per establir un cens 

de les espècies d’odonats que hi habitaven. A més també van agafar mostres d’aigua de 

6 hàbitats amb diferent grau de degradació repartits per Osona per fer-hi analítiques i 

determinar-ne la qualitat ambiental. A partir de les dades obtingudes van relacionar les 

poblacions dels odonats trobats amb les característiques qualitatives del medi. 

Vint anys després de l’inici d’aquest treball era un bon moment per continuar la feina 

que van començar, i per tant, un matí del gener de 2008 vaig decidir que els odonats o 

libèl·lules serien el tema principal del meu treball de recerca. No es tractava, però, de 

fer un treball calcat al que va publicar Meganeura l’any 1993. El treball havia d’incloure 

una actualització del cens d’odonats, el resultat de les analítiques d’aigua realitzades 

en els mateixos punts de mostreig que fa 20 anys i la part més important: un estudi 

comparatiu entre les dades obtingudes pel grup Meganeura i les dades que obtindria en 

aquest treball. 

D’aquesta manera les bases ja estaven posades. Era un tema molt interessant a 

desenvolupar ja que a nivell de la comarca hi havia molt poques publicacions referent a 

aquest grup d’insectes; trobava que un treball d’aquestes característiques, amb un 

intens treball de camp i de laboratori, podia ser molt interessant; i tot i exigir una 

dedicació important era possible realitzar-lo en el termini establert. No podia esperar, 
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però, un treball tant complet i extens com el del grup Meganeura per raons òbvies: tenia 

només un any per realitzar-lo front als 4 anys en que s’havia fet el treball de 

Meganeura; ells eren 13 persones realitzant l’estudi i jo n’era només una, això sí, amb 

el suport de la meva família; i a més, com que sóc un alumne de batxillerat no tinc tots 

els coneixements ni els recursos de que disposaven els diferents llicenciats en biologia 

i entomòlegs que formaven part del grup Meganeura. Tot i això, gràcies a l’ajuda que 

em van oferir antics membres del grup (inclosos els meus pares) i els professionals del 

laboratori del SART de la Universitat de Vic he aconseguit reunir prou informació per 

realitzar un treball complet i interessant. 

 

2.2. ESTRUCTURA DEL TREBALL 

El treball s’ha estructurat en 6 parts principals, que inclouen els 10 apartats del treball i 

els annexos: 

• Introducció: en aquesta part s’exposen els motius pel qual s’ha escollit el tema del 

treball i una breu descripció de l’estructura del treball. 

• Objectius: en aquesta part s’exposen els objectius que s’han desenvolupat durant 

la realització del treball. 

• Cos del treball: aquesta part inclou tota la feina feta durant el treball, que 

s’organitza en 3 parts: 

 Buidat informatiu: consisteix en la selecció i adaptació de totes les dades 

bibliogràfiques utilitzades en aquest treball. Les dades seleccionades durant el 

buidat consten en els apartats 3 (ELS ODONATS), l’apartat 4 (MATERIAL I 

MÈTODES) I l’apartat 5 (ZONA D’ESTUDI). 

 Resultats i discussió: inclou tots els resultats obtinguts a partir del treball de 

camp i de laboratori, a més de l’estudi comparatiu entre els resultats d’aquest 

treball i els del treball de Meganeura. 

 Conclusions: en aquest apartat hi consten les conclusions que s’han pogut 

elaborar a partir de la bibliografia i els resultats obtinguts. 

• Bibliografia: inclou una referència de cadascun dels treballs i publicacions previs 

que s’han consultat per la realització del treball. 

• Glossari: inclou la definició d’aquelles paraules tècniques que no són d’ús corrent. 

Al treball, les paraules que figuren al glossari estan marcades amb un asterisc (*). 

• Annexos: inclouen aquella informació que degut al seu volum o peculiaritat no es 

pot integrar al cos del treball. 
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3. OBJECTIUS 

Amb el tema de treball ja escollit calia precisar més sobre els objectius del treball. Els 

objectius definitius del treball figuren en la llista següent: 

 

 Fer inventari de les espècies d’odonats que volen actualment a Osona i 

comparar-lo amb l’inventari elaborat pel grup Meganeura. 

 Fer una valoració global de la comunitat d’odonats a Osona. 

 Estudiar els hàbitats aquàtics triats pel grup Meganeura mitjançant analítiques 

d’aigua i comparar els resultats obtinguts en cada cas. 

 Estudiar com s’han vist afectats, a nivell poblacional, els odonats de la comarca 

d’Osona degut als canvis mediambientals. 

 Fer inventari de les espècies d’odonats amenaçades, i per tant protegides. 

 Determinar quines de les espècies d’odonats trobades són més adients per a ser 

utilitzades com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua. 
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4. ELS ODONATS 

Entenem per odonats o libèl·lules el grup d’insectes pertanyents a l’ordre dels Odonats1. 
La classificació sistemàtica dels Odonats és la següent: 
Regne Animal; fílum Artròpodes; classe Insectes; subclasse Paleòpters i ordre Odonata. 

4.1. BIOLOGIA DELS ODONATS 

Els odonats, juntament amb els efemeròpters, són els insectes més antics que trobem 
actualment (Paleòpter significa “insecte antic”). Conserven algunes característiques 
primitives, com ales membranoses amb xarxa de cel·les, no poden plegar les ales 
dorsalment quan estan en repòs, tenen dos parells d’ales semblants en mida i forma i 
les fan bategar mitjançant una musculatura exclusiva per cada una de les ales i no un 
tòrax elàstic (característic de la majoria d’insectes). Aquestes característiques, però, no 
representen un desavantatge per aquest grup d’insectes, molt al contrari, el vol dels 
odonats és considerat el més perfecte i sofisticat de tots els insectes actuals. 

L’ordre dels odonats es divideix en dos subordres, el dels zigòpters2 i el dels 
anisòpters3. Les principals diferències entre ells són les ales i els ulls. Els zigòpters 
tenen les quatre ales iguals en mida i forma i els ulls estan separats a banda i banda 
del cap, sense tocar-se, mentre que els anisòpters tenen dos parells d’ales iguals entre 
elles però diferents de les de l’altre parell i els ulls a la part frontal del cap, en contacte 
l’un amb l’altre. Quan estan en repòs els zigòpters pleguen completament les ales, que 
resten paral·leles a l’abdomen, mentre que els anisòpters les deixen desplegades, 
perpendiculars al cos. 

El cicle vital dels odonats comença amb la posta dels ous. Quan l’ou d’un odonat 
eclosiona en surt una larva* diferent d’un individu adult, però amb una morfologia i una 
alimentació semblant. Aquestes larves, de vida aquàtica, són importants depredadors. 

Tenen unes mandíbules molt poderoses i desplegables amb les quals capturen larves 
d’altres insectes, cap-grossos i altres animals aquàtics. Durant el seu desenvolupament, 
les larves realitzen una sèrie de mudes, la darrera de les quals és el pas definitiu de la 
fase larvària a la fase adulta. Abans de realitzar aquesta última muda i passar al medi 
aeri, la larva pot entrar en un període de latència, anomenat diapausa*, si les 
condicions ambientals li són adverses. Durant aquest estadi la larva atura el seu 
creixement però no resta totalment inactiva. Quan les condicions esdevenen 
favorables, surt de l’aigua, es fixa en un substrat i l’organisme adult emergeix de l’ultima 
muda, l’exúvia*. Un cop fora desplega les seves ales encara humides i espera que 
aquestes adquireixin consistència amb el contacte amb l’aire. Pocs minuts després ja 
és capaç de volar. Mentre l’individu adult és immadur s’anomena teneral*. 
                                            
1 Etim: del grec odóntos: dent. Segurament odonat significa dentat. 
2 Etim: del grec zygós ‘jou, parell’ i pterón ‘ala’. Zigòpter significa ales iguals, aparellades. 
3 Etim: del grec ánisos ‘desigual’ i pterón ‘ala’. Anisòpter significa ales desiguals. 
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Com que el pas de larva a adult o imago* no requereix una metamorfosi* gaire 
complexa, diem que els odonats són uns insectes hemimetàbols*. A més, diem que 
aquesta metamorfosi és dinàmica ja que no requereix una fase on l’individu s’ha de 
mantenir immòbil. Ja adults, els odonats presenten moltes característiques comunes 
als altres insectes, però algunes altres que els en diferencien. 

Tenen un cap eixamplat amb uns ulls compostos molt desenvolupats, unes antenes 
molt curtes i un aparell bucal mastegador, amb unes mandíbules molt potents. 
Aquestes característiques el converteixen en un caçador molt actiu. 

El tòrax dels insectes normalment presenta tres segments. En els odonats, el primer i el 
segon segment s’han anat soldant, de manera que se n’aprecien dos. Gràcies a aquest 
fet, el tòrax, que és especialment gruixut, pot suportar les fortes tensions durant vol i la 
caça. Tenen dos parells d’ales membranoses, generalment transparents. Com s’ha 
explicat anteriorment, el batec de les ales va a càrrec d’una musculatura exclusiva de 
cada ala i no un tòrax elàstic. El principal avantatge d’això és que les quatre ales es 
poden moure independents unes d’altres, de manera que poden maniobrar amb molta 
facilitat i precisió, podent fins i tot mantenir-se estàtics a l’aire, cosa que la majoria 
d’insectes no poden fer degut al seu tòrax elàstic, que els obliga a moure les quatre 
ales a la vegada. Al tòrax també tenen 3 parells de potes que, tot i ser febles, els 
permeten caminar i capturar preses en ple vol. 

L’abdomen és estret i allargat, consta de 10 segments i sol ser de colors vistosos amb 
dibuixos geomètrics. Té forma cilíndrica i moltes espècies tenen la superfície irisada*. A 
l’abdomen s’hi desenvolupen la majoria de les funcions vegetatives, com la digestió, la 
reproducció, l’excreció i gran part de la respiració. Al final de l’abdomen els mascles 
tenen uns cercs* que utilitzen durant l’aparellament. La coloració de l’abdomen varia 
segons l’espècie, i sol ser més vistosa en el mascle. 

La reproducció dels odonats és força peculiar. D’entrada, els mascles tenen els òrgans 
reproductors separats: els primaris o principals situats als segments 8 i 9 de l’abdomen 
i els secundaris o copuladors situats als segments 2 i 3 de l’abdomen, cosa que no es 
dóna en cap més insecte. Abans de la còpula el mascle transfereix l’esperma dels 
òrgans reproductors primaris als òrgans copuladors corbant el seu abdomen fins a 
posar-los en contacte. Les femelles tenen un ovopositor* als segments 8 i 9. Quan 
comença l’aparellament el mascle agafa la femella pel coll amb els cercs del desè 
segment. Es creu que és una mesura de protecció del mascle perquè la femella no se’l 
mengi després de la còpula i agilitza el moviment. Perquè la fecundació tingui lloc, els 
òrgans copuladors del mascle i la femella han d’estar en contacte. Per això la femella 
corba el seu abdomen i posa en contacte els seus segments 8 i 9 amb els segments 2 i 
3 del mascle. Degut a això la parella adopta una peculiar forma de cor, ja que el mascle 
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Cicle vital d’un odonat 

no deixa anar la femella fins al final de la còpula. Un cop la femella ha estat fecundada 
comença la posta. Hi ha 
femelles que la fan soles perquè 
el mascle se’n desentén, però 
n’hi ha que vigilen la femella 
perquè cap altra mascle la torni 
a fecundar abans de fer la 
posta. Fins i tot n’hi ha que quan 
acaba la còpula no deixen anar 
la femella, que fa la posta amb 
el mascle enganxat “en tàndem”. 

La majoria d’espècies d’odonats són territorials. Els mascles escullen un territori lligat 
sobretot a la caça, els límits del qual varien en funció de l’exposició al Sol i de la 
vegetació. Aquest mascle defensa el territori front als intrusos, de la mateixa espècie o 
d’una altra. Davant aquesta intrusió Solen haver-hi unes breus però decidides 
escomeses entre el defensor i l’intrús que sovint acaben amb la retirada del darrer, tot i 
que també es podria donar el cas contrari. La mida del territori defensat depèn força de 
la mida de l’odonat. Una bassa de petites dimensions pot estar defensada per una sola 
espècie de tamany relativament gran, generalment anisòpters, mentre que a la mateixa 
bassa hi poden conviure desenes de zigòpters, que generalment són més petits que els 
anisòpters. 

Els odonats adults són de vida aèria, de manera que no estan tant lligats a l’aigua com 
ho estan les larves. Si bé hi ha adults que viuen sempre prop de l’aigua, altres poden 
fer vida lluny d’aquesta. Les femelles només s’hi acosten per a fer la posta. Encara que 
els adults no depenguin de l’aigua per viure, les larves, que són de vida aquàtica 
necessiten que l’aigua tingui unes característiques concretes i constants, com ara la 
profunditat de l’aigua, determinats paràmetres fisicoquímics, si l’aigua és estancada o 
corrent (i en aquest cas la velocitat de l’aigua) entre altres. Segons aquests paràmetres 
hi haurà més o menys espècies d’odonats. Aquesta propietat és la que ens permet fer 
servir els odonats com a bioindicadors. Hi ha espècies d’odonats que són molt 
sensibles als canvis que es puguin produir en el medi aquàtic i només poden sobreviure 
en aigües amb unes condicions determinades. de La presència o l’absència d’aquestes 
espècies ens pot orientar sobre la qualitat d’aquella aigua. 

Anomenem període de vol d’una espècie el lapse de temps que hi ha entre la 
localització del primer exemplar adult d’una espècie i l’últim durant un any, de manera 
que ens dóna una idea aproximada del temps que roman activa l’espècie. El període de 
vol sol anar molt lligat a les condicions atmosfèriques i de temperatura. D’aquesta 
manera una espècie que necessita un clima relativament càlid tindrà un període de vol 
més llarg al nord d’Àfrica que al nord d’Europa, on l’estació càlida és molt més curta. 
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Mascle de Calopteryx haemorrhoidalis. 
Fotografia de Laura Comellas. 

4.2. ELS ODONATS A LA COMARCA D’OSONA 

Consultant dades bibliogràfiques sobre els odonats he trobat que la primera cita 
d’aquests insectes a la comarca d’Osona la va fer un dels naturalistes més importants 
de principis del segle XX, Longí Navás, l’any 1907. Dels molts treballs que va fer ens 
interessen les cites de 18 espècies diferents que va trobar a Osona fins l’any 1928. A 
aquestes dades s’hi han anat afegint les cites de noves espècies que s’han identificat 
en treballs posteriors, el més interessant dels quals és el del grup Meganeura, que va 
identificar fins a 36 espècies, algunes de les quals no s’havien citat a Osona fins 
aleshores. Actualment hi ha cites que confirmen la presència de 44 espècies d’odonats 
gràcies als mostrejos fets per varis odonatòlegs per tota la comarca els últims 5 anys, 
que no només han confirmat la presència de quasi totes les espècies d’odonats citades 
anteriorment, sinó que també n’han citat de noves. Només hi ha dues espècies citades 
pel grup Meganeura que no s’han tornat a trobar i malauradament no se’n conserva cap 
exemplar identificable. 

A continuació figura un llistat d’aquestes 44 espècies d’odonats presents a Osona amb 
una breu descripció i característiques per identificar-los. A més, al costat del text hi 
figura una fotografia d’un exemplar de cada espècie. 

SUBORDRE DELS ZIGÒPTERS: 

Família dels Calopterígids o Agriònids: 

• Calopteryx haemorrhoidalis: es troba a la 
major part de la península ibèrica, al sud de 
França, a tota la península itàlica, Còrsega, 
Sardenya, Sicília i al nord d’Àfrica. És fàcil de 
distingir pel color del cos, verd metàl·lic i 
bronzejat en les femelles i terrós bronzejat en 
els mascles, amb la part ventral dels tres últims 
segments de l’abdomen de color fúcsia; i pel 
color de les ales, ombrejat fosc en els mascles i 
més clar en les femelles. Elles tenen un 
pterostigma* blanc. Ambdós mesuren uns 50 
mm de llargada. 

El seu període de vol va de finals d’abril fins a principis d’octubre. Conviu amb altres 
espècies territorials com l’Anax imperator. Viu en aigües clares, de corrent lent i de 
baixa o mitjana altitud. Sol pondre els ous en fulles de plantes flotants o submergides. 
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Mascle de Calopteryx virgo. Fotografia d’Oxygastra. 

Parella de Calopteryx xanthostoma copulant. 
Fotografia de David Vilassis.

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 

• Calopteryx virgo: el trobem a tota la península ibèrica, al sud de França, a tota la 
península itàlica, a Còrsega, Sardenya i Sicília i al nord d’Àfrica. Es distingeix de altres 
Calopterígids pel deu color del cos blau metàl·lic i la coloració de les ales, que comença 
abans del node*, castany fosc amb reflexos blaus. Les femelles són de color verd 
metàl·lic i tenen les ales fumades clares. Ambdós, mascle i femella, mesuren uns 50 
mm de llargada. 

El seu període de vol va des de finals de 
maig fins a principis de setembre. Viu en 
aigües corrents molt netes i oxigenades. 
La podem trobar en diferents altituds, 
però les característiques del medi aquàtic 
que exigeix no s’acostumen a trobar fins a 
determinada altitud. Es considera poc 
comuna. Sol pondre els ous en fulles de 
plantes flotants o submergides. 

És una espècia delicada ja que l’afecta negativament qualsevol eutròfia o intervenció 
en els rierols on viu, per tant, per protegir-la cal vigilar i respectar la qualitat de les 
aigües a les capçaleres dels rius implicats. 

• Calopteryx xanthostoma: es troba sobretot 
a la península Ibèrica i al sud-oest de 
França. Es distingeix de les altres espècies 
de la família pel color del cos blau metàl·lic i 
la superfície d’ala acolorida, que comença a 
partir del node. Les femelles són de color 
verd metàl·lic i tenen ales hialines*, amb les 
venes també verd metàl·lic. Tant el mascle 
com la femella mesuren uns 50 mm de 
llargada. 

El seu període de vol va de juny a l’agost. Viu en aigües clares, de corrent ràpid i 
assolellades. No abunda allà on es troba, motiu pel qual el Comitè del Consell d’Europa 
l’ha considerat una espècie rara. Pon els ous en fulles de plantes flotants.  

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 
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Femella de Sympecma fusca. Fotografia de R. M. Batlle.

©Ramon M. Batlle 
(Oxygastra-GEOC) 

Exemplar femella de Lestes virens. Fotografia 
de Ramón M. Batlle.

Família dels Lèstids: 

• Sympecma fusca: el trobem a la major part d’Europa i en algun punt del nord d’Àfrica. 
Es distingeix de la resta de Lèstids pel seu color marronós: el cap, tòrax i banda dorsal 
de l’abdomen són de color castany i té parts del cos negres amb reflexos metàl·lics. Fa 
aproximadament 30 mm de llargada. 

Només hi ha dues espècies d’odonat a Europa que passin l’hivern en forma d’adult, i 
una d’elles és la Sympecma fusca. Els adults fan la posta a principis de maig, en fulles 

de plantes flotants. La nimfa* té un 
desenvolupament ràpid que dura entre 
2 i 3 mesos (maig, juny i juliol), moment 
en que passa a la fase adulta. Els 
adults van a una zona apartada del lloc 
on es reprodueixen, on es queden fins 
al final de la tardor. Llavors s’amaguen 

entre la vegetació i hivernen. A finals de març recuperen l’activitat, fan la posta entre 
finals d’abril i principis de maig i desapareixen durant el més de juny, per ésser 
substituïts per la següent generació a finals de juliol. Viu en aigües estancades amb 
vegetació aquàtica desenvolupada. Cal que aquestes aigües siguin oligotròfiques i pot 
tolerar cert grau de salinitat. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 

• Lestes virens: el trobem a la major part 
d’Europa i al nord d’Àfrica. El cap és de color 
groguenc, el cos dels mascles és verd brillant i 
el de les femelles és rogenc. Les seves ales 
són transparents. La seva llargada sol 
sobrepassar els 39 mm. 

El seu període de vol va de finals d’abril a 
mitjan d’octubre. És típica d’aigües 
estancades de naturalesa variable i quan és 
adult abandona el seu lloc de naixement per 
colonitzar nous hàbitats*. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 
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Exemplar mascle de Lestes viridis. Fotografia de 
Josep Garcia. 

Tandems de Platycnemis acutipennis. Fotografia 
de David Vilasis

• Lestes viridis: es pot trobar, com el 
Crocothemis erythraea, a qualsevol lloc del 
món. El seu cap és de color verd bronzejat, 
i el seu cos és verd fosc amb reflexos 
rogencs i grocs. Les seves ales són 
transparents, amb el pterostigma castany 
clar. Pot fer entre 42 i 47 mm de llargada. 

El seu període de vol va de juny a 
novembre. És abundant en aigües 
estancades, tot i que és l’únic Lèstid capaç 
de reproduir-se en aigües corrents, sempre per sota dels 1000 m d’altitud. El Lestes 
viridis defensa un territori vertical sobre arbres en creixement, ja que realitza la posta 
situat sobre tiges emergents de diversos arbres, moltes vegades i de forma massiva. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 

Família dels Platicnemídids: 

• Platycnemis acutipennis: el trobem a bona 
part de la Península Ibèrica i a la meitat 
occidental de França. El color blau clar dels ulls i 
el color ataronjat del cos permeten distingir-lo a 
simple vista en ple vol. També es poden 
identificar gràcies a les marques negres dorsals, 
diferenciables de les marques d’altres 
Platycnemis, i a les tíbies, estretes i amb una 
línia fosca. La seva llargada ronda entre els 34 i 
37 mm. 

El seu període de vol va de finals de maig fins a mitjan d’agost. Habita en aigües de 
corrent lent. La seva fase larvària pot durar un o dos anys. Les femelles posen els ous 
en tiges de plantes flotants. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 

• Platycnemis latipes: es troba a la Península Ibèrica i al sud de França. Es 
caracteritza per tenir la cèl·lula discoïdal rectangular i les tíbies eixamplades. El mascle 
té el cos blanc, i del sisè al novè segment té una línia dorsal negre. L’abdomen de la 
femella és més rogenc. Fa entre 33 i 37 mm de llargada. 
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Exemplar mascle de Pyrrhosoma nymphula. Fotografia 
de Ricard Martín. 

El seu període de vol va 
de maig fins a octubre. 
Habita en aigües de 
corrent força ràpid. Sol 
colonitzar camps de 
conreu propers als 
hàbitats aquàtics. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

Família dels cenàgrids: 

• Pyrrhosoma nymphula: el trobem a gran part d’Europa i puntualment al nord d’Àfrica. 

És de color vermell intens i com que a la Península Ibèrica només hi ha dues espècies 

de zigòpters d’aquest color, el podem distingir del Ceriagrion tenellum (l’altre zigòpter 

vermell) perquè té les potes negres (el 

Pyrrhosoma nymphula), és més robust 

i té unes marques negres del segment 

7 al 10. La seva llargada ronda entre 

els 33 i 36 mm. 

El seu període de vol va de mitjan 

d’abril a setembre. Les subespècies 

que viuen en altitud o latitud altes 

habiten aigües estancades o de corrent 

lent, mentre que les que viuen en 

altitud o latituds baixes habiten aigües 

de corrent més fort. Les larves viuen en 

sols llimosos amb plantes aquàtiques, i 

tenen un desenvolupament força ràpid. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Ischnura pumilio: es troba a gran part del continent europeu, exceptuant els països 

més nòrdics. Es distingeix de la I. graellsii i la I. elegans perquè a l’abdomen negre té 

una taca blava que ocupa el novè segment i part del vuitè, mentre que les altres dues 

Exemplar mascle de Platycnemis latipes. Fotografia de Ricard Martín.
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només la tenen al vuitè segment. La femella és polimorfa4, com totes les femelles 

d’Ischnura. Fa entre 26 i 31 mm de llargada. 

El seu període de vol va de maig a setembre. 

Habita aigües poc profundes, estancades o de 

corrent lent, assolellades i amb abundant vegetació 

emergent. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta 

espècie i per això no requereix cap tipus de mesura 

de protecció especial. 

• Ischnura graellsii: es troba a la major part de la 

Península Ibèrica, al nord d’Àfrica. És freqüent en 

molts punts de la península, però rarament en aquells on hi ha Ischnura elegans, ja que 

s’estableix una competència entre elles dues i és la I. graellsii qui en surt més 

perjudicada. Aquestes dues espècies són molt difícils de distingir, podent arribar a crear 

híbrids entre elles. Totes dues tenen l’abdomen negre i una taca blava al vuitè segment. 

Cal recórrer a caràcters diagnòstics concrets. Fa entre 26 i 31 mm de llargada. 

El seu període de vol va 

de mitjan d’abril a 

mitjan d’octubre. Es pot 

trobar tant en aigua 

corrent com estancada, 

i és molt poc exigent pel 

que fa a la qualitat 

d’aquesta. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Ischnura elegans: es troba a gran part d’Europa, excepte en els països més nòrdics 

(Península Escandinava i Islàndia). Es troba en alguns punts de la Península Ibèrica, 

especialment a la costa mediterrània. Té l’abdomen negre i una taca blava al vuitè 

segment, motiu pel qual és difícil de distingir de la Ischnura graellsii. Cal recórrer a 

caràcters diagnòstics concrets per identificar-les. Fa entre 30 i 34 mm de llargada. 

                                            
4 Etim: del grec polýs ‘molt, nombrós’ i morphḗ ‘forma’. Polimorf significa vàries formes. En el cas de les 
Ischnures es refereix a vàries coloracions. 

Exemplar femella d’Ischnura pumilio. 
Fotografia de Montse Rodríguez. 

Exemplar mascle de Ischnura graellsii. Fotografia de David Vilassis.
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Exemplar femella d’Ischnura elegans. Fotografia 
de Laura Comellas. 

El seu període de vol va d’abril a octubre. 

Es pot trobar tant en aigua corrent com 

estancada, i és molt poc exigent pel que 

fa a la qualitat d’aquesta. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta 

per aquesta espècie i per això no 

requereix cap tipus de mesura de 

protecció especial. 

 

• Coenagrion: El gènere Coenagrion inclou diferents espècies, de les quals quatre es 

troben a la comarca d’Osona: el Coenagrion puella (pue), el Coenagrion mercuriale 

(mer), el Coenagrion scitulum (sci) i el Coenagrion caerulescens (cae). El grup 

Meganeura va citar el Coenagrion pulchellum, però no ha estat possible reconfirmar la 

seva presència a Osona. En general aquestes quatre espècies de Coenagrion són 

bastant semblants: medeixen entre 30 i 35 

mm de llargada (excepte el C. Mercuriale, 

que oscil·la entre 27 i 31 mm) i tenen el cos 

i els ulls de color blau clar. Tot i que la 

manera de volar i l’hàbitat on viuen pot 

servir per identificar-los, la manera més 

eficaç de fer-ho és mitjançant les marques 

dorsals de color negre que tenen a 

l’abdomen. Podem apreciar-ne les 

diferències en dibuix adjunt. 

El període de vol del Coenagrion puella i el Coenagrion scitulum va de març a 

setembre, mentre que el del Coenagrion mercuriale i del Coenagrion caerulescens va 

de maig a setembre.  

Les espècies del gènere Coenagrion que tenim a la comarca són bastant sensibles 

a la contaminació, i cal prendre mesures per la seva conservació: 

El Coenagrion mercuriale viu en petits cursos d’aigua assolellats i amb vegetació 

desenvolupada. La contaminació de les aigües i l’alteració de conques han fet que la 

població d’aquesta espècie hagi minvat arreu d’Europa. Al ser una espècie en regressió 

el Conveni de Berna la considera una espècie estrictament protegida. 
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Còpules de Coenagrion scitulum. Fotografia de David 
Vilassis (dalt). 
Exemplar mascle de Coenagrion mercuriale. Fotografia de 
David Vilassis (dreta). 

El Coenagrion scitulum viu en aigües eutròfiques estancades o de corrent molt lent. 

Qualsevol intervenció humana en el seu hàbitat pot perjudicar-lo greument. Per aquest 

motiu el Comitè del Consell d’Europa l’ha considerat una espècie vulnerable. 

El Coenagrion caerulescens viu en aigües molt netes i oxigenades, lliures d’eutròfia. 

La contaminació de les aigües i l’alteració de petites conques ha minvat la seva 

població arreu d’Europa. No calen mesures especials de protecció però cal fer-ne un 

seguiment de la població allà on s’ha trobat. 

El Coenagrion puella, és el més abundant dels 4 citats, pot viure en rierols i estanys, 

amb vegetació marginal desenvolupada. No s’ha detectat cap amenaça concreta per 

aquesta espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de protecció especial. 

• Enallagma cyathigerum: es troba a pràcticament tot Europa. Té un abdomen blau 

amb taques abdominals negres que permeten identificar-lo fàcilment dels altres 

Exemplar mascle de Coenagrion puella. Fotografia 
de Josep Garcia (dalt). 
Còpula de Coenagrion caerulescens. Fotografia de 
David Vilassis (dreta). 
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Exemplar mascle d’Enallagma cyathigerum. Fotografia 
de Montse Rodríguez. 

Exemplar mascle d’Erythromma viridulum. Fotografia de 
David Vilassis. 

cenàgrids. Al segon segment de l’abdomen té una marca negre en forma de bolet que li 

és característica. La seva llargada oscil·la entre els 29 i els 36 mm. 

El seu període de vol va de finals 

d’abril a octubre. Pot colonitzar tot 

tipus d’aigua tot i que és més 

abundant en aigua estancada, des del 

nivell del mar fins a quasi 2000 metres 

d’altitud. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Erythromma lindenii: es troba al 

sud i a l’oest d’Europa i també al 

nord d’Àfrica, principalment a la 

conca mediterrània. El seu abdomen 

és de color blau i té taques 

abdominals negres que li són 

característiques. Els seus ulls són 

d’un blau molt intens. Fa entre 30 i 

36 mm de llargada. 

El seu període de vol va de mitjan de maig a mitjan de setembre. Colonitza rius de 

corrent lent o aigües estancades. És poc exigent amb la qualitat de l’aigua. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Erythromma viridulum: El trobem a gran part del continent europeu, i puntualment al 

Marroc i a Anglaterra, però mai per sobre dels 55º de latitud nord. El distingim de la 

resta de cenàgrids bàsicament 

pels seus ulls vermells brillants. 

Té l’abdomen de color negre, amb 

una mica de blau als segments 2, 

3 i 8. Els segments 9 i 10 són 

blaus, aquest últim amb una X 

negre. Fa entre 26 i 32 mm de 

llargada. 

Còpula d’Erythromma lindenii. Fotografia de David Viassis. 
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Mascle de Gomphus pulchellus. 
Fotografia de David Vilassis. 

El seu període de vol va de maig a setembre. Viu en aigües estancades, eutrofitzades i 

amb vegetació emergent. És una espècie rara però actualment es troba en expansió. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Ceriagrion tenellum: es troba sobretot a l’Europa meridional, al sud de Gran Bretanya 

i al nord d’Àfrica. És de color vermell intens i com que a la Península Ibèrica només hi 

ha dues espècies de zigòpters d’aquest color, el podem distingir del Pyrrhosoma 

nymphula (l’altre zigòpter vermell) perquè el C. Tenellum té les potes marró rogenc i no 

negre, és menys robust i l’abdomen del mascle és llis 

(sense marques abdominals). La seva llargada ronda 

entre els 25 i 35 mm. 

El seu període de vol va de maig a octubre. Sol habitar 

aigües estancades o de corrent lent, sempre en altituds 

mitjanes o baixes. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta 

espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de 

protecció especial. 

 

SUBORDRE DELS ANISÒPTERS: 

Família dels Gòmfids: 

• Gomphus pulchellus: el trobem a la part 
occidental i central del continent europeu. Els 
Gomphus són difícils de distingir entre ells, però hi 
ha algunes característiques que permeten fer-ho. El 
G. Pulchellus té les venes costals de les ales de 
color marró i el pterostigma groc. Té els ulls blau 
pàl·lid, les potes de color groc i 4 bandes de color 
negre al tòrax de color groc, obliqües i totes del 
mateix gruix. L’abdomen també és groc, amb línies 
negres. Fa entre 47 i 50 mm de llargada. 

El seu període de vol va de maig a agost. S’ha trobat tant en aigües estancades com 
en aigües corrents no gaire fortes. S’adapta bé en pantans i llacs amb vora sorrenca. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 
tipus de mesura de protecció especial. 

Tàndem de Ceriagrion tenellum. 
Fotografia de David Vilassis 
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Exemplar mascle de Gomphus simillimus. 
Fotografia de David Vilassis. 

Exemplar mascle d’Onychogomphus 
forcipatus. Fotografia de David Vilassis. 

• Gompus simillimus: es troba a l’oest del 
continent europeu i al nord d’Àfrica. Cal un 
examen precís per distingir-lo dels altres 
Gomphus. El tòrax és de color groc amb 5 
bandes obliqües. La mida, llargada i posició 
d’aquestes bandes permeten distingir-lo dels 
altres Gomphus. L’abdomen també és groc, amb 
línies negres. Fa entre 45 i 50 mm de llargada. 

El seu període de vol va de maig a finals de juliol. El trobem al curs mitjà de rius i rierols 
de corrent ràpid. 

La contaminació de les aigües és una amenaça per aquesta espècie. És un odonat 
escassa a la Península i, en conseqüència, el Comitè del Consell d’Europa la considera 
una espècie vulnerable. 

• Onychogomphus forcipatus: el trobem a gran 

part del continent europeu i al nord d’Àfrica. Tot el 

seu cos és de color groc i negre, excepte els ulls, 

que són verd pàl·lid. És molt difícil de distingir de 

l’Onychogomphus uncatus. Cal un estudi 

meticulós del disseny de les bandes laterals del 

tòrax, de l’arrel de les ales posteriors i dels 

apèndixs annals per identificar-los. Fa entre 46 i 

50 mm de llargada. 

El seu període de vol va de maig a setembre. Viu en aigües corrents assolellades i llit 

de còdols. És relativament tolerant amb aigües de corrent lent i poc oxigenades. Es 

poden observar fàcilment ja que tendeixen a aturar-se sobre pedres en un nombre 

relativament gran. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie a Catalunya i per això no 

requereix cap tipus de mesura de protecció especial, tot i que el Comitè del Consell 

d’Europa la considera una espècie vulnerable, ja que no és gaire abundant. 

• Onychogomphus uncatus: el trobem al sud-oest del continent europeu i al nord 

d’Àfrica. Tot el seu cos és de color groc i negre, excepte els ulls, que són blau pàl·lid. 

És molt difícil de distingir de l’Onychogompus forcipatus. Cal un estudi meticulós del 

disseny de les bandes laterals del tòrax, de l’arrel de les ales posteriors i dels apèndixs 

annals per identificar-los. Fa entre 50 i 53 mm de llargada. 
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Exemplar mascle d’Onychogomphus uncatus. Fotografia de David 
Vilassis. 

El seu període de vol va de 

maig a setembre. Viu en 

aigües corrents netes, ja que 

és més exigent que 

l’Onychogomphus forcipatus. 

Es poden observar fàcilment 

ja que tendeixen a aturar-se 

sobre pedres en un nombre 

relativament gran. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial, tot i que com l’O. forcipatus el Comitè del 

Consell d’Europa la considera una espècie vulnerable, ja que no és gaire abundant. 

Les dues darreres espècies solen compartir hàbitat i període de vol, que juntament amb 

la semblança física fan difícil la tasca d’identificar-los. 

Família dels Èsnids: 

• Boyeria irene: es troba al sud d’Europa i al 

nord d’Àfrica. La seva coloració passa més 

desapercebuda que la dels altres èsnids. El 

tòrax i l’abdomen alternen colors castany 

verdós i verd apagat. Fa entre 63 i 71 mm de 

llargada. 

El seu període de vol va de juny a finals de 

setembre. Viu en aigües corrents, netes i 

oxigenades, amb vegetació de ribera 

desenvolupada que faci ombra. Té costums 

crepusculars. 

L’eliminació de la vegetació de ribera i la contaminació dels rius són les principals 

amenaces d’aquesta espècie. El Comitè del Consell d’Europa ha considerat aquesta 

espècie com a vulnerable. Tot i això a Catalunya no està amenaçada. 
 

Exemplar mascle de Boyeria irene. Fotografia 
de Ricard Matrin 
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Exemplar mascle d’Aeshna cyanea. 
Fotografia de Ramon M. Batlle. 

Exemplar mascle d’Aeshna mixta. Fotografia de David Vilasis. 

• Aeshna cyanea: es troba a la major part d’Europa i al 

nord d’Àfrica. És l’Aeshna de major talla, ja que pot fer 

entre 67 i 76 mm de llargada. Té els ulls de color blau i el 

cos de color marró fosc amb marques verdes i blaves. El 

darrer segment de l’abdomen és completament blau, fet 

que permet distingir-lo dels altres èsnids en ple vol. 

El seu període de vol va de finals de juny a octubre. És un 

odonat migratori i pot separar-se del lloc on prové per 

colonitzar nous hàbitats, normalment llacs i tolls. Tolera 

fins un grau relativament elevat de salinitat. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta 

espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de 

protecció especial. 
 

• Aeshna mixta: es troba a gran part d’Europa i al Nord d’Àfrica. Es distingeix dels 

altres èsnids per les venes de les ales, el dibuix de l’abdomen (de color marró, blau, 

groc i negre), l’estructura dels apèndix abdominals (els cercs) i per la llargada, menor 

que la dels altres, entre 56 i 60 mm. 

El seu període de vol va de finals 

de juny a octubre. És un odonat 

migratori i pot separar-se del lloc 

on prové per colonitzar nous 

hàbitats, normalment llacs i tolls. 

Tolera aigües relativament 

salobres. 

No s’ha detectat cap amenaça 

concreta per aquesta espècie i per 

això no requereix cap tipus de 

mesura de protecció especial. 

 

• Anax imperator (o emperadriu): es troba a la major part d’Europa i al nord d’Àfrica. És 

l’odonat de major talla que trobem a Osona (i a Europa), amb una llargada 

d’aproximadament 80 mm. L’abdomen dels mascles és blau intens el de les femelles 

verdós, ambdós amb línies dorsals negres. Té els ulls blaus i el pterostigma verd. 
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Exemplar mascle d’Anax imperator. Fotografia de Ramón M. Batlle. 

El seu període de vol va de maig a 

octubre. És una espècie territorial. 

Els mascles patrullen constantment 

pel seu territori i expulsen 

qualsevol altre mascle invasor. Les 

femelles fan la posta, soles, en 

vegetació morta del marge. No és 

exigent amb l’hàbitat; sol trobar-se 

en aigües estancades però també 

habita aigües de corrent lent. 

No s’ha detectat cap amenaça 

concreta per aquesta espècie i per 

això no requereix cap tipus de 

mesura de protecció especial. 

• Anax parthenope: es troba a Europa meridional i central i al nord d’Àfrica. És una 

mica més petit que l’Anax imperator, amb entre 62 i 75 mm de llargada. El cos de la 

femella és blau i el del mascle és blau i marró i. Ambdós tenen els ulls verds. 

El seu període de vol va de 

març a principis de 

novembre. El trobem en 

aigües estancades amb 

vegetació de ribera. Tolera 

cert grau de salinitat, però 

no és tant tolerant com 

l’Anax Imperator. Les 

femelles fan la posta, en 

tàndem, sobre vegetació 

flotant. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

Tandem d’Anax parthenope. Fotografia de David Vilasis. 
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Exemplar mascle d’Hemianax ephippiger. Fotografia de 
David Vilasis. 

• Hemianax ephippiger: es troba al sud d’Europa i al nord d’Àfrica. El cos, tant de 

mascles com femelles és marró, però els mascles tenen una franja blava al principi de 

l’abdomen. Tenen els ulls marrons. La 

seva llargada oscil·la entre els 61 i els 

66 mm. 

El seu període de vol va de finals de 

febrer a principis de novembre. És una 

espècia migratòria, de manera que tot 

i preferir aigües estancades la podem 

trobar de pas en tot tipus d’hàbitat. A 

la comarca d’Osona s’ha trobat volant, 

però no es pot assegurar que s’hi hagi 

establert, ja que no se n’han trobat 

exúvies. Pot ser que quan s’hagi 

trobat només estigués de pas. 

No s’ha detectat cap amenaça 

concreta per aquesta espècie i per 

això no requereix cap tipus de mesura 

de protecció especial. 

Família dels Cordulegastèrids: 

• Cordulegaster boltonii: es troba a gran part del continent europeu, Gran Bretanya i 

puntualment al nord d’Àfrica. El seu cos és negre amb marques grogues i els ulls són 

verds. Fa entre 74 i 85 mm de llargada. 

El seu període de vol va de mitjan de juny 
a octubre. Es troba en aigües corrents 
netes, sobretot de poca profunditat. Són 
espècies territorials i respecten molt el 
territori dels altres. Són molt confiats i no 
mostren agressivitat envers altres 
exemplars i espècies. La femella, un cop 
fecundada, clava l’abdomen repetides 
vegades (fins a 70) en llims o sorra 
dipositant-hi els ous. Aquesta operació la 
fa sola. Exemplar mascle de Cordulegaster boltonii. 

Fotografia de David Vilasis. 
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Exemplar femella d’Oxygastra curtisii. Fotografia de Narcís Rubio.

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

Família dels Cordúlids: 

• Oxygastra curtisii: es troba sobretot a França però també en determinades zones 

d’Itàlia i la península ibèrica, i puntualment al Nord d’Àfrica. El seu cos és de color verd 

metàl·lic, amb marques 

grogues a l’abdomen. Els 

seus ulls són verds. Tenen 

un vol àgil. Fan entre 47 i 54 

mm de llargada. 

El seu període de vol va de 

maig a agost. Es troben en 

aigües de corrent lent amb 

fons de fang. Patrullen sobre 

l’aigua però també sobre els 

arbres. És molt fugissera. 

És molt sensible a la contaminació de les aigües degut a activitats agrícoles, motiu pel 

qual és molt vulnerable. El Conveni de Berna (Annex II) l’ha classificat com a espècie 

estrictament protegida, l’UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura) 

com a vulnerable i en regressió i el Comitè del Consell d’Europa com a en perill. 

Família dels Libel·lúlids: 

• Libellula depressa: es troba 

pràcticament a tot Europa. Té 

l’abdomen curt i ample. En els 

mascles és blau amb marques 

laterals grogues i en les femelles 

és ataronjat, també amb marques 

laterals grogues. Tenen els ulls 

marrons. Fa entre 39 i 48 mm. 

El seu període de vol va de finals 

d’abril a mitjan de setembre. Es 

troba en petites basses i tolls 

d’aigua (estancada) sense vegetació emergent. 

Exemplar mascle de Libellula depressa. Fotografia de 
Josep Garcia. 
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Exemplar mascle de Libellula quadrimmaculata. Fotografia de 
Josep Garcia. 

Còpula d’Orthetrum cancellatum. 
Fotografia de David Vilasis. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Libellula quadrimmaculata: es troba a gran part d’Europa exceptuant la zona més 

meridional. A la península ibèrica es troba sobretot al nord i puntualment al centre. Té 

el cos de color castany amb marques laterals grogues. El final de l’abdomen (3 últims 

segments) és negre, i els ulls són 

marrons. Fa entre 40 i 48 mm de 

llargada. 

El seu període de vol va de finals 

d’abril a mitjan de setembre. Es 

troba en aigües estancades de 

mitjana o gran extensió, amb 

vegetació aquàtica desenvolupada. 

Sol trobar-se per sobre dels 1000 

metres d’altitud. És poc abundant a 

la comarca. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Orthetrum cancellatum: es troba a gran part d’Europa 

i al nord d’Àfrica. És un odonat robust i aplanat. Té 

l’abdomen blau amb marques grogues, i la punta 

d’aquest és negra. La femella és groga amb marques 

negres a l’abdomen. Té el pterostigma de color negre o 

marró molt fosc. Fa entre 44 i 50 mm de llargada. 

El seu període de vol va de maig a setembre. Viu 

sobretot en aigües estancades en altituds baixes. És 

una espècie territorial. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta 

espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de 

protecció especial. 

• Orthetrum coerulescens: es troba a la major part d’Europa i al nord d’Àfrica. El seu 

abdomen és fusiforme, blau en els mascles i groguenc en les femelles. El seu 
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Exemplar mascle d’Orthetrum coerulescens. Fotografia de David Vilasis. 

pterostigma és daurat, més llarg que el d’O. brunneum, fet que permet distingir-los. Fa 

entre 36 i 45 mm de llargada. 

El seu període de vol va 

d’abril a octubre. Es troba 

tant en aigües estancades 

com de corrent lent, on la 

vegetació sigui densa. No és 

gaire exigent amb la qualitat 

de l’aigua. És una espècie 

territorial. La femella fa la 

posta sota la supervisió del 

mascle. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Orthetrum brunneum: està força estès pel continent europeu i es troba puntualment 

al nord d’Àfrica. És robust ja que té l’abdomen força ample, blau en els mascles i groc 

ataronjat en les femelles. Té el pterostigma groc terrós, més curt que el de l’O. 

coerulescens. Fa entre 41 i 49 mm 

de llargada. 

El seu període de vol va d’abril a 

octubre. Prefereix aigües de 

corrent lent tot i que també es pot 

trobar en aigua estancada.  

No s’ha detectat cap amenaça 

concreta per aquesta espècie i per 

això no requereix cap tipus de 

mesura de protecció especial. 

• Crocothemis erythraea: és una de les dues espècies que trobem repartida per tot el 

món (juntament amb el Lestes viridis). L’abdomen del mascle és vermell (el to més viu 

que podem trobar a Europa, motiu pel que se l’anomena la libèl·lula escarlata) amb una 

línia dorsal negre que uneix el segment vuit amb el deu. L’abdomen de la femella és 

marró groguenc, amb marques groguenques laterals, que van del quart segment al 

vuitè. Tenen un abdomen ample i aplanat. El mascle (madur) té els ulls vermell fosc i a 

Exemplar mascle d’Orthetrum brunneum. Fotografia de 
David Vilasis. 
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Exemplar mascle de Crocothemis erythraea. Fotografia 
de Josep Garcia. 

Exemplar mascel de Sympetrum sanguineum. Fotografia 
de Narcís Vicens 

la base de les ales anteriors una petita taca groga. Solen fer entre 38 i 39 mm de 

llargada. 

El Crocothemis erythraea té un desenvolupament ràpid en estat larvari. El mascle té un 

vol ràpid; defensa sovint el seu territori, el menjar i la femella i per això sol barallar-se 

amb altres mascles de la mateixa 

espècie. La còpula es fa en ple vol i 

la femella fa la posta sota la 

protecció del mascle. 

El període de vol va d’abril a mitjan 

de novembre. Habita sobretot en 

aigües estancades i eutrofitzades 

(tolls, arrossars, sèquies) i pot 

suportar cert grau de salinitat. El 

trobem en zones de baixa altitud. En 

condicions favorables pot arribar a 

tenir dues generacions. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix cap 

tipus de mesura de protecció especial. 

• Gènere Sympetrum: les espècies del gènere Sympetrum solen ser de tamany més 

petit que la resta d’anisòpters. Quasi tots els mascles són de color vermell i les femelles 

de color groc. És difícil diferenciar-los entre ells, i cal recórrer als caràcters genitals per 

identificar-los. 

• Sympetrum sanguineum: es troba 

a la major part d’Europa, però 

només al nord de la península 

ibèrica i molt puntualment al centre i 

sud d’aquesta. El color vermell del 

cos dels mascles és més intens que 

en la resta de Sympetrum. Les 

seves potes són completament 

negres i té taques grogues a la 

base de les ales. Fa entre 34 i 39 

mm de llargada. 
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Exemplar mascle de Sympetrum flaveolum. Fotografia de Josep Garcia. 

El seu període de vol va de finals de juny a setembre. Es reprodueix en aigües 

estancades. A Osona ha estat citada només dues vegades i de forma dispersa. Es 

creu que no hi ha una població establerta d’aquesta espècie a la comarca. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix 

cap tipus de mesura de protecció especial. 

• Sympetrum flaveolum: es troba sobretot al centre del continent europeu i 

puntualment al sud de França i nord de la península ibèrica. Es pot distingir dels 

altres Sympetrum gràcies a dues taques grogues bastant grans a les ales posteriors i 

dues no tant grans a les anteriors. Fa entre 32 i 37 mm de llargada. 

El seu període de vol va 

de juliol a setembre. Té 

un caràcter migratori 

molt marcat, que ha 

permès que sigui 

detectada a la comarca 

d’Osona tot i no ser-ne 

una espècie establerta. 

Sol colonitzar petites 

basses i tolera nivells 

d’eutròfia relativament alts. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix 

cap tipus de mesura de protecció especial. 

• Sympetrum fonscolombii: es troba a la meitat 

meridional del continent europeu i al nord d’Àfrica. 

El color del cos dels mascles és vermell ataronjat i 

té una petita taca groga a la base de les ales. El cos 

de les femelles és de color groc pàl·lid. Fa entre 33 i 

40 mm de llargada. 

El seu període de vol va de finals de maig a 

octubre. Es troben només en aigües estancades i 

admeten cert grau d’eutrofització. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta 

espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de protecció especial. 

Posta de Sympetrum fonscolombii. 
Fotografia de David Vilasis. 
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Exemplar mascle de Sympetrum meridionale. 
Fotografia de Mike Lookwood. 

Exemplar mascle de Trithemis annulata. 
Fotografia de Bernat Garrigós. 

Tandem de Sympetrum striolatum. Fotografia de 
David Vilasis. 

• Sympetrum meridionale: es troba a la meitat meridional del continent europeu i al 

nord d’Àfrica. El cos del mascle és 

ataronjat i el seu tòrax és llis. El 

cos de la femella és groc pàl·lid. Fa 

entre 35 i 40 mm de llargada. 

El seu període de vol va de juny a 

setembre. Es reprodueix en basses 

petites i estanys, d’aigües bastant 

netes. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix 

cap tipus de mesura de protecció especial. 

• Sympetrum striolatum: es troba a la major part d’Europa i al nord d’Àfrica. El cos 

dels mascles és vermell apagat i el de 

les femelles groc grisós. No té taques 

grogues a les ales. Fa entre 35 i 44 

mm de llargada. 

El seu període de vol va de mitjan 

d’agost a novembre. Habita aigües 

estancades. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per aquesta espècie i per això no requereix 

cap tipus de mesura de protecció especial. 

• Trithemis annulata: es troba al sud del continent europeu i sobretot al nord d’Àfrica. 

El cos dels mascles és vermell fosc amb matisos 

violetes i el de les femelles groc ataronjat. La 

venació de les ales és vermella i els ulls vermell 

porpra. Fa entre 32 i 38 mm de llarg. 

El seu període de vol va de juny a octubre. Viu en 

aigües estancades o de corrent lent. És una 

espècie en expansió. És un odonat sobretot africà, 

però es creu que l’escalfament global l’ha fet 

expandir-se cap al nord. 

No s’ha detectat cap amenaça concreta per 

aquesta espècie i per això no requereix cap tipus de mesura de protecció especial. 



31 

5. MATERIAL I MÈTODES 
 

La recollida de dades és indispensable per qualsevol treball de recerca. Com s’indica 

als objectius del treball, aquest inclou un inventari de totes les espècies d’odonats 

d’Osona i la realització d’analítiques en determinats punts d’aigua de la comarca. Si es 

vol fer un inventari de les diferents espècies d’odonats de la comarca cal fer un 

mostreig5 de diversos hàbitats pròxims a un medi aquàtic, on es troben els exemplars 

adults d’odonats; i si es vol analitzar l’aigua de diversos punts cal recollir-la, 

emmagatzemar-la degudament i fer-li les proves necessàries seguint una metodologia 

determinada. Les zones de la comarca escollides per fer l’inventari d’espècies són 18 

punts d’aigua diferents, repartits per tota la comarca 

5.1. TREBALL DE CAMP 

El treball de camp consisteix en la recollida de dades o mostres necessàries pel treball 

in situ, és a dir, allà on es troba l’objecte d’estudi. Podem dividir el treball de camp en 

dues parts principals: la captura i identificació d’exemplars i la recollida i 

emmagatzematge de mostres d’aigua. 

5.1.1. CAPTURA I IDENTIFICACIÓ D’EXEMPLARS 

Els odonats adults, tot i que ja no depenen fisiològicament del medi aquàtic, es troben 

gairebé sempre prop d’un punt d’aigua, on troben tot l’aliment que necessiten (sobretot 

insectes voladors) i ponen els ous dintre l’aigua, per tancar el cicle vital. Per això és 

prop d’un riu o una bassa on trobarem més odonats adults. 

El material requerit durant els mostrejos és el següent: 

• Mànega entomològica (caçapapallones) 

• Lupa de camp (d’aproximadament 10 augments) 

• Guia de camp o clau dicotòmica 

• Pots de plàstic cilíndrics (d’uns 3 centímetres de diàmetre) o sobres triangulars de 

paper vegetal. 

• Termòmetre. 

• Permís de captura científica expedit pel departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya. 

                                            
5 Mostreig: 1- Procediment consistent en l'elecció a l'atzar d'una mostra d'una població, a fi de poder 
treure conclusions sobre els individus que componen aquesta població. 2- Operació d'anàlisi consistent a 
escollir mostres representatives de les qualitats i la composició mitjanes de la totalitat de la mostra. 
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Durant els mostrejos es fa un recorregut per tota la zona establerta a pas lent (2 km/h 

aproximadament) i es van anotant els odonats identificats en vol. Només es capturaran 

els exemplars que es desconeguin o sigui difícil identificar-los en vol. S’intentarà 

identificar in situ6 tots els odonats capturats i només es conservaran els exemplars que 

calgui identificar meticulosament a un laboratori; la resta s’alliberaran immediatament 

després de la identificació. Per el seu transport es pot utilitzar un tub de plàstic o un 

sobre triangular de paper vegetal. Durant la realització del treball s’han pogut identificar 

tots els exemplars al lloc de captura i s’han alliberat tots immediatament després de la 

identificació. La identificació es fa mitjançant claus dicotòmiques o guies de camp. 

Per capturar un individu cal utilitzar una mànega entomològica (coneguda com a 

caçapapallones) de 60 cm de diàmetre. S’ha d’aconseguir atrapar l’odonat dins la 

mànega i amb un ràpid moviment de canell tapar la sortida amb la pròpia tela. Això no 

és fàcil degut a la velocitat i agilitat del vol dels odonats. Un cop capturats, els zigòpters 

es poden agafar per les ales i els anisòpters pel tòrax, intentant no fer-los mal però 

vigilant que no s’escapin. Per ajudar en la identificació és recomanable l’ús d’una lupa 

de camp. 

5.1.2. RECOLLIDA D’AIGÜES 

Per determinar la qualitat de l’aigua dels diversos punts d’aigua escollits s’han analitzat 

els paràmetres que figuren en la llista següent. La metodologia completa per 

determinar-los consta a l’annex I: 

• Sòlids totals (ST): expressa la quantitat de matèria present a la mostra, dessecant 

tot el seu contingut hídric a 105ºC. 

• Sòlids volàtils (SV): és la fracció de la matèria sòlida present en la mostra que és 

volatilitzada en la seva incineració a 550ºC durant dues hores. És representativa de 

la matèria orgànica. 

• Sòlids suspesos totals (SST): o matèria en suspensió (MES), indica els sòlids 

presents en una mostra d’aigua que són retinguts per un filtre de fibra de vidre de 

0,45 μm de diàmetre. 

• Demanda Química d’oxigen (DQO): ens informa de la quantitat d’oxigen necessari 

per oxidar totalment la matèria oxidable de la mostra, mitjançant un oxidant químic 

fort (com el dicromat de potassi). 

                                            
6 In situ: (aquí) identificació al lloc de captura. 
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• pH: ens informa de la concentració de protons al medi. S’ha mesurat amb un pH-

metre marca Crison i model PH25 amb una sonda model 50 53 T (amb compensació 

automàtica de temperatura). 

• Potencial d’oxidació-reducció (Eh): indica si l’aigua es troba en condicions 

d’aerobiosi (Eh positiu) o d’anaerobiosi (Eh negatiu). S’ha mesurat mitjançant un pH-

metre marca Crison i model PH25 amb una sonda model 52 61. 

• Conductivitat: mostra la presència de ions inorgànics a l’aigua. S’ha mesurat 

mitjançant un conductímetre marca WTW, model Multi 340i, amb una sonda model 

TetraCon® 325 (amb compensació automàtica de temperatura a 20ºC). 

• Oxigen dissolt: indica la concentració d’oxigen dissolt en l’aigua. Varia en funció de 

la temperatura. S’ha utilitzat el mètode Winkler per determinar-lo. 

• Amoni: indica la concentració de ions amoni (NH4
+) a l’aigua. 

• Nitrits: indica la concentració de ions nitrit (NO2
-) a l’aigua. 

• Fosfats: indica la concentració de ions fosfat (PO4
3-) a l’aigua. S’ha utilitat el 

mètode Olsen-Watanable per determinar-lo. 

• Coliforms: mostra la presència de bacteris coliforms, indicadors de contaminació 

fecal. Per quantificar-los s’ha utilitzat el mètode MNP (Most Probable Number, 

‘nombre més probable’). 

Les valoracions dels paràmetres de pH, eH, conductivitat, oxigen dissolt, amoni i nitrits 

s’han fet in situ mitjançant sondes (mesura directa) o tests (mitjançant reaccions 

químiques). Per als paràmetres que requerien un procés més complex (degut als 

reactius, al temps de tractament de la mostra o al material necessari) s’ha emmagatzemat 

degudament la mostra fins que s’ha pogut analitzar al laboratori. Com que normalment 

passava un període de temps relativament llarg entre que es recollien les mostres i es 

feien les analítiques era necessari fixar la mostra perquè no s’alteressin els paràmetres. 

Per poder fixar els sòlids totals, volàtils i suspesos totals, com també la demanda 

química d’oxigen la mostra s’havia de congelar (per sota de –18ºC) i per fixar els fosfats 

s’havia d’acidificar la mostra a un pH entre 2 i 2,5 (amb àcid sulfúric 3M) i congelar-la 

(per sota de –18ºC). Pel que fa a la quantificació dels coliforms, és imprescindible 

determinar el paràmetre abans de 48 hores (cal, però refrigerar la mostra a 4ºC) ja que 

sinó el nombre de bacteris coliforms pot variar substancialment. Per a la determinació 

dels paràmetres in situ i l’emmagatzematge de mostres d’aigua ha calgut el següent 

material: 
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• pH-metre. 

• Conductímetre. 

• Test d’O2 

• Test de NO2
-. 

• Test de NH4
+. 

• Aigua destil·lada. 

• Guants de làtex. 

• Puntes de pipeta. 

• Àcid sulfúric 3M. 

• Hidròxid de sodi 1 M. 

• Ampolles de plàstic de 500 ml. 

• Ampolles de plàstic de 100 ml esterilitzades (per anàlisi microbiològica). 

• Pipeta automàtica de 5 ml. 

• Nevera portàtil amb gel. 

5.1.3. TRACTAMENT DE DADES 

Totes les dades recollides durant els mostrejos s’han anotat inicialment en fulls de 
camp de dades primàries. Això implica que per cada sortida realitzada hi ha un full de 
camp amb totes les dades referent a exemplars trobats (espècie i abundància*), 
condicions ambientals (temperatura ambient, velocitat del vent, estat del cel) i 
referències d’espai i temps (coordenades del lloc de mostreig, data i hora). A més, en 
les sortides on es feien analítiques d’aigua s’anotaven al full de camp tots els 
paràmetres mesurats in situ. Alhora de treballar amb totes aquestes dades resulta 
incòmode fer servir aquest fulls, ja que a mesura que avança el treball van augmentant 
i cada cop és més difícil treballar amb ordre. Per això s’han elaborat tres fulls de càlcul 
(utilitzant el programa Microsoft® Excel 2000 v. 9.0.2812) on s’han introduït totes les 
dades contingudes als fulls de camp. En el primer full de càlcul s’hi han introduït totes 
les cites7 indicant la data, l’hora i el lloc on s’han detectat les espècies, l’abundància i 
les condicions ambientals en que s’han trobat (temperatura ambient, velocitat del vent i 
estat del cel). En el segon full de càlcul s’hi han introduït totes les sortides realitzades8 
indicant la data i l’hora de la sortida, el lloc, el nombre de cites trobades i les condicions 
ambientals. Finalment, en el tercer full de càlcul, s’hi ha anotat tots els paràmetres 
mesurats en l’aigua, tant els mesurats in situ com els mesurats al laboratori. Un cop 
introduïdes totes les dades en fulls de càlcul és molt més fàcil comparar-les ja que el 

                                            
7 Entenem com a cita la localització d’una espècie en un lloc i un data concreta. 
8 Entenem com a sortida el mostreig d’odonats en un itinerari (lloc) determinat una data concreta. 

Material utilitzat per la determinació de paràmetres in situ.
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programa permet filtrar dades segons el criteri que interessi o elaborar gràfics, que 
permeten extreure conclusions amb molta més facilitat. 

5.2. TREBALL DE LABORATORI 

Alguns dels paràmetres que es volien analitzar, com s’ha comentat anteriorment, no es 
podien mesurar in situ per la complexitat a l’hora de mesurar-los, ja fos degut als 
reactius, al temps de tractament de la mostra o al material necessari. Per aquests motius 
els següents paràmetres s’han analitzat al laboratori: 

• Sòlids totals: requereix dessecar la mostra en una estufa a 105ºC, durant 24 hores. 

• Sòlids volàtils: requereix incinerar la mostra en una mufla a 550ºC, durant 2 hores. 

• Sòlids suspesos totals: requereix una filtració amb una bomba de buit i dessecar la 
mostra en una estufa a 105ºC, durant unes 5 hores. 

• Demanda química d’oxigen: els reactius emprats són perillosos i cal manipular-los 
seguint unes normes de seguretat molt estrictes i cal que la mostra reaccioni durant 
dues hores en un digestor a 150ºC. 

• Fosfats: la preparació dels reactius i la mostra és molt laboriosa, i els resultats 
s’han de llegir amb un espectofotòmetre. 

• Coliforms: cal fer un cultiu de bacteris en condicions estèrils i deixar-lo créixer a 
una temperatura de 37ºC un mínim de 24 hores. 

Aquests paràmetres s’han mesurat al laboratori del Servei d'Assessorament, Recerca 

Aplicada i Tecnologia (SART) de la Universitat de Vic.  
 

 
 Realització d’analítiques al laboratori 
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6. ZONA D’ESTUDI 

Com s’esmenta als objectis del treball, la zona d’estudi escollida ha estat la comarca 
d’Osona. La comarca d’Osona és una àrea geogràfic de 1263’84 km2 situada més o 
menys al centre de Catalunya, una mica a l’est. Pel nord, la comarca limita amb el 
Prepirineu, per l’est amb la Serralada Transversal (Collsacabra, Les Guilleries i El 
Montseny), pel sud amb la Serralada Prelitoral i per l’oest amb la Depressió Central. El riu 

més important a nivell de cabal que passa per la comarca és el riu Ter, que forma la conca 

hidrogràfica més important de la comarca. Tot i això un percentatge més petit de rius 
formen part de la conca del riu Llobregat (destaquen la riera Gavarresa i la riera de 
Merlès) i de la conca del riu Besòs (bàsicament el Congost). A part dels rius, Osona 
també té una important superfície d’aigua estancada, formada per un gran embassament 
(el pantà de Sau), petits embassaments i rescloses repartits pels diversos rius i múltiples 

bases destinades a l’ús agricola-ramader. Tot i ser una àrea delimitada geogràficament, 
podem distingir vàries subunitats dins la comarca amb unes característiques pròpies: 

• La Plana de Vic: es troba enclotada al centre de la comarca, a una altitud entre 400 
i 600 metres sobre el nivell del mar. És on es desenvolupen la major part d’activitats 
agrícola-ramaderes, industrials i humanes. El fenomen de la inversió tèrmica provoca 
baixes temperatures a l’hivern i un grau d’humitat elevat. 
• El Cabrerès: el situem al conjunt d’altiplans de Collsacabra, a una altitud mitjana de 
1000 metres sobre el nivell del mar. El règim de temperatura i de pluja s’assembla 
més al d’Europa central que al de les terres mediterrànies (règim pluviomètric alt i 
temperatures relativament extremades). 
• Les Guilleries: és un massís muntanyós dominat per masses forestals i amb poca 
presència humana. El clima és marítim humit, amb pluges abundants i relativament 
temperat. Per damunt dels 800 metres d’altitud es detecten tendències atlàntiques. 
• El Montseny: delimita el sud-est de la comarca, a cavall del Vallès Oriental, Osona 
i la Selva. És on trobem les altituds més elevades de la comarca (el Matagalls 
assoleix els 1697 m d’altitud). El règim pluviomètric és elevat i hi ha nevades i 
glaçades freqüents a l’hivern. 
• L’Alt Congost i el Moianès: són els contraforts de la Serralada Prelitoral, limitant 
amb el Vallès oriental i el Bages. Té un clima continental marcat, amb un règim 
pluviomètric moderat i temperatures extremades. 
• El Lluçanès: està situat a la conca hidrogràfica del riu Llobregat. Es compon per un 
conjunt de planes situades pel damunt dels 600 metres d’altitud, dedicades a 
l’agricultura i la ramaderia en quasi la seva totalitat. El clima és continental, amb un 
règim pluviomètric moderat i temperatures extremades. 

Els odonats, com s’ha comentat en la seva biologia, estan molt lligats al medi aquàtic 
degut al seu desenvolupament larval, per la qual cosa la qualitat de les aigües influeix 
d’una manera determinant sobre la seva població. Per aquesta raó hem seleccionat 
diferents hàbitats aquàtics que hem considerat representatius degut a les seves 
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característiques d’aigua corrent o estancada. Dins les aigües corrents hem distingit 
masses d’aigua cabaloses o contràriament, poc cabaloses; i de curs ràpid o lent. 
També s’ha tingut en compte que la proximitat a un nucli urbà o industrial pot influir, en 
alguns casos considerablement, en la qualitat de l’aigua. S’han fet mostrejos de població 
d’odonats en un total de 18 itineraris diferents repartits per tota la comarca, durant els 
mesos de març a octubre. A continuació figura una breu referència de cada itinerari, 
incloent el tipus d’itinerari9, la seva ubicació en una quadricula UTM10x10 (km) i l’altitud. 

• Aiguabarreig Ter- Riera Major: COR/PERM. DG54. Altitud 344 m. 
• Bassa de Can Parés, Gurb: EST/PERM. DG34. Altitud 509 m. 
• Bassa de Can Relats, Vic: EST/PERM. DG33. Altitud 605 m. 
• Bassa del Brull: EST/PERM. DG43. Altitud 756 m. 
• Bassa d’Olost, riera Gavarresa: EST/PERM. DG25. Altitud 570 m. 
• El Ges, Forat Micó: COR/PERM. DG46. Altitud 650 m. 
• El Moner, Sant Bartomeu Sesgorgues: EST/PERM. DG45. Altitud 580 m. 
• Font del Ginebró, Pla de la Calma: EST/PERM. DG42. Altitud 1240 m. 
• Les Llobateres, St. Bartomeu del Grau: EST/TEMP. DG34. Altitud 605 m. 
• Pantà de la Gavarresa: EST/PERM, DG25. Altitud 545 m. 
• Pantans de Vallossera, Hostalets de Balenyà: EST/PERM. DG32. Altitud 572 m. 
• Riera de Merlès, Llucà: Mixta. DG16. Altitud 675 m. 
• Riera de Muntanyola: COR/PERM. DG33. Altitud 630 m. 
• Riera de Rupit: Mixta. DG55. Altitud 850 m. 
• Riera de Sora, Sora: COR/PERM. DG36. Altitud 625 m. 
• Riera del Sorreig, Sta. Cecília de Voltregà: COR/PERM. DG34. Altitud 505 m. 
• Sant Martí Xic, Les Masies de Voltregà: EST/PERM. DG35. Altitud 712 m. 
• Serratosa, Les Masies de Voltregà: EST/PERM. DG35. Altitud 712 m. 

Durant la realització del treball s’han fet una o vàries sortides a cada itinerari. Entenem 
per sortida el mostreig d’odonats en un itinerari determinat una data concreta. Les 
espècies trobades s’han registrat en forma de cites. Considerem una cita la localització 
d’una espècie en un lloc i una data concreta. D’aquesta manera si trobem varis 
exemplars d’una espècie durant una sortida ho 
considerarem una única cita, però si tornem a trobar 
més exemplars d’aquesta espècie en un altre itinerari 
el mateix dia o en el mateix itinerari un dia diferent es 
considerarà una cita nova. Cada cita porta associada 
un conjunt de dades: hora de cacera, temperatura de 
l’aire, velocitat del vent, estat del cel i índex 

                                            
9 Breu indicació de les característiques de l’aigua: COR/PERM significa aigua corrent permanent, 
EST/PERM significa aigua estancada permanent, EST/TEMP significa aigua estancada temporal i Mixta 
significa que l’itinerari conté zones amb característiques diferents entre elles. Els rius d’aigua corrent 
temporal no són representatius a la comarca d’Osona. 

Índex 
d’abundància 

Nombre 
d’exemplars 

0 1 
1 entre 2 i 10 
2 entre 11 i 25 
3 entre 25 i 50 
4 entre 50 i 100 
5 més de 100 
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d’abundància d’exemplars. Per tal d’agilitzar el recompte al camp s’ha utilitzat un índex 
d’abundància semiquantitatiu. Els valors d’aquest índex, que van del 0 al 5, representen 
un interval d’exemplars trobats, de manera que cada valor de l’índex indica 
aproximadament el doble d’exemplars que l’anterior. 

S’ha intentat que els itineraris coincidissin amb els 17 que va estudiar el grup 
Meganeura fa 20 anys. D’aquests 11 coincideixen. Un d’ells, el conjunt de basses situat 
al terme municipal de Malla, ha desaparegut degut a la dessecació de les bases. En 
lloc seu s’ha estudiat la bassa de Can Relats (al terme municipal de Vic), degut a la 
seva proximitat i semblança. L’itinerari de la Vall de l’Infern (en el terme municipal de 
Tavèrnoles) ha estat descartat ja que recentment ha estat objecte d’estudi d’un altre 
treball de recerca. Els itineraris de La Riba de Sau - Pantà de Sau i Santa Maria Savall 
han estat substituïts respectivament pels itineraris Aiguabarreig Ter- Riera Major i Els 
Pantans de Vallosera (en el terme municipal d’Hostalets de Balenyà), seguint criteris de 
proximitat. Finalment els itineraris de Sant Julià de Cabrera i Riera de Viladrau han 
estat descartats per impossibilitat logística. A més, s’han afegit nous itineraris amb 
l’objectiu de representar una superfície més gran i el màxim nombre d’itineraris. 

Juntament amb les dades obtingudes als itineraris hi ha un petit nombre de dades que 
provenen de cites aïllades obtingudes durant la realització del treball, que són cites 
registrades incidentalment, en un moment on es realitzava una activitat diferent al 
treball. 

A part d’aquests 18 itineraris també s’han escollit 6 itineraris per analitzar paràmetres 
fisicoquímics de l’aigua i poder determinar la qualitat d’aquesta. Aquests itineraris són 
els mateixos que va escollir el grup Meganeura fa 20 anys com a punts significatius de 
la comarca degut a les seves característiques. S’han realitzat 5 sortides a cada itinerari 
amb un lapse de temps entre sortida i sortida d’un més i mig, començant a finals d’abril 
amb la primera sortida, la segona a mitjan de juny, la tercera a finals de juliol, la quarta 
a mitjan de setembre i la darrera a finals d’octubre. A tots 6 itineraris s’han registrat 
cites que s’inclouran al cens d’odonats de la comarca, però només a 2 d’ells, la Bassa 
d’Olost i la Riera del Sorreig, s’hi han realitzat sortides a part de les 5 destinades a la 
recollida de mostres d’aigua, i per tant només aquests dos figuren entre els 18 itineraris 
anteriors. A continuació figura una breu referència de cada itinerari, incloent el la seva 
ubicació en una quadricula UTM10x10 (km), l’altitud i les característiques per la qual 
s’ha escollit per a fer les analítiques. 

• Bassa d’Olost, riera Gavarresa, Sant Martí d’Albars: DG25. Altitud 570 m. És una 
bassa (aigua estancada) destinada exclusivament a la ramaderia. Els resultats del 
treball de Meganeura ens indiquen que fa 20 anys era un punt d’aigua neta. 
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• El Gurri, Pont del Bruguer, Vic: DG44. Altitud 464 m. És un curs de corrent lent i 
poc cabalós que passa per la ciutat de Vic. Els resultats del treball de Meganeura ens 
indiquen que fa 20 anys era un punt d’aigua molt contaminada. 
• El Ter, Les Masies de Roda: DG44. Altitud 425 m. És un curs de corrent molt ràpid 
i molt cabalós amb llit de roca mare. Els resultats del treball de Meganeura ens 
indiquen que fa 20 anys era un punt d’aigua moderadament contaminada. 
• Riera del Sorreig, Sta. Cecília de Voltregà: DG34. Altitud 505 m. És un curs de 
corrent lent i poc cabalós. Els resultats del treball de Meganeura ens indiquen que fa 
20 anys era un punt d’aigua bastant contaminada. 
• Riera Gavarresa, Oristà: DG24. Altitud 440 m. És un curs de corrent lent i poc 
cabalós. Els resultats del treball de Meganeura ens indiquen que fa 20 anys era un 
punt d’aigua relativament neta. 
• Riera Major, Pont de Malafogassa: DG54. Altitud 543 m. És un curs de corrent 
ràpid i cabal mitjà. Els resultats del treball de Meganeura ens indiquen que fa 20 anys 
era un punt d’aigua molt neta. 

6.1. HÀBITAT 

L’hàbitat que determina la població d’odonats en un territori concret és el medi aquàtic. Aquest 
medi és essencial per al seu desenvolupament larval, el moment del seu cicle biològic en que 

són més vulnerables. D’aquesta manera qualsevol alteració al medi aquàtic n’afectarà molt 
més la població que si l’alteració es produeix al medi aeri durant la fase adulta. 

Segons les característiques d’aquest medi aquàtic es desenvoluparan unes espècies o 
unes altres. Distingim varis tipus d’hàbitat: 

• Aigua corrent: són aquells cursos on l’aigua flueix contínuament. 
• Aigua estancada: són masses d’aigua on aquesta no flueix. 

Hi ha varis factors que modifiquen aquests tipus d’hàbitats: 

• Caràcter permanent o temporal del punt d’aigua, ja sigui estancat o permanent. 
• Qualitat de l’aigua. 
• Clima. 
• Vegetació. 
• Situació geogràfica (altitud, latitud, orientació...). 

Cada espècie té uns límits de tolerància diferents per cada un d’aquest factors. Podem 
classificar les espècies d’odonats segons visquin en aigua estancada o aigua corrent. 
Aquelles espècies més exigents pel que fa a la qualitat de l’aigua es poden utilitzar com 
a bioindicadors de la qualitat del medi, ja que la seva presència en un medi n’indica una 
bona qualitat pel desenvolupament de vida. Cal tenir en compte, però, els altres factors. 
L’absència d’una espècie exigent no significa sempre una mala salut del medi en 
qüestió, sinó simplement unes condicions desfavorables, que no tenen perquè deure’s 
a una alteració produïda per l’activitat humana; podria ser tant sols que la situació 
geogràfica o el clima de l’hàbitat estudiat no siguin idonis per les esmentades espècies. 
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7. RESULTATS 

La recollida de dades en el treball de camp va del 14 de març del 2008 al 26 d’octubre 

del mateix any. En aquest temps s’han fet un total de 87 sortides i s’han registrat 381 

cites. Aquestes cites s’han registrat sobretot en els itineraris descrits en l’apartat 5 

(Zona d’estudi), inclosos els itineraris destinats a l’anàlisi de l’aigua; no obstant, també 

s’hi inclouen cites aïllades, registrades incidentalment quan es realitzava una activitat 

diferent al treball. 

En total s’han detectat 39 espècies de les 44 que se sap que hi ha actualment a la 

comarca.  

7.1. INVENTARI D’ESPÈCIES D’ODONATS 

A continuació figura un llistat de les espècies que s’han trobat, on s’especifica la família 

a la qual pertanyen, quantes cites s’han registrat i a quants llocs diferents ha estat 

detectada. 

Subordre dels zigòpters 

Família  Espècies Cites Llocs 

Calopteryx haemorrhoidalis 5 3 
Calopteryx virgo 4 3 Calopterígids 
Calopteryx xanthostoma 9 7 

Lestes virens 9 3 
Lestes viridis 35 19 Lèstids 
Sympecma fusca 14 6 

Platycnemis acutipennis 6 5 Platicnemídids 
Platycnemis latipes 23 13 

Ceriagrion tenellum 3 2 
Coenagrion caerulescens 12 7 
Coenagrion mercuriale 5 2 
Coenagrion puella 16 13 
Coenagrion scitulum 4 1 
Enallagma cyathigerum 4 2 
Erythromma lindenii 8 7 
Erythromma viridulum 5 3 
Ischnura graellsii 26 15 
Ischnura pumilio 4 3 

Cenàgrids 

Pyrrhosoma nymphula 11 10 

 Total Zigòpters 203  
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Subordre dels Anisòpters 

Família  Espècies Cites Llocs 

Gomphus pulchellus 2 2
Gomphus simillus 3 2
Onychogomphus forcipatus 8 6

Gòmfids 

Onychogomphus uncatus 5 4

Aeshna cyanea 16 11
Aeshna mixta 10 8
Anax imperator 25 15
Anax parthenope 6 4

Èsnids 

Boyeria irene 8 6

Cordulegastèrids Cordulegaster boltonii 3 3

Cordúlids Oxygastra curtisii 2 2

Crocothemis erythraea 20 9
Libellula depressa 6 5
Libellula quadrimaculata 1 1
Orthetrum brunneum 7 6
Orthetrum cancellatum 7 4
Orthetrum coerulescens 12 7
Sympetrum fonscolombii 12 9
Sympetrum striolatum 22 13

Libel·lúlids 

Trithemis annulata 3 2

 Total Anisòpters 178 
 

7.2. ANALÍTIQUES D’AIGUA 

A continuació figuren els resultats obtinguts en els sis punts de mostreig destinats a 

l’estudi de la qualitat de l’aigua. Hi consten els resultats de les analítiques d’aigua, a 

més de les cites registrades en aquests itineraris. S’han fet un total de cinc mostrejos  

en aquests itineraris que tenien com a objectiu la recollida d’aigües per analitzar. El 

període comprès entre cada mostreig ha estat d’entre un i dos mesos (allargant-se més 

o menys segons si les condicions atmosfèriques eren favorables). D’aquesta manera el 

primer mostreig s’ha fet entre finals d’abril i mitjan de maig, el segon de mitjan de juny a 

principis de juliol, el tercer a principis d’agost, el quart a principis de setembre i el 

cinquè a mitjan d’octubre. A més, als itineraris 6.2.1. (Bassa d’Olost) i 6.2.6 (Riera del 

Sorreig) s’hi ha fet mostrejos addicionals per tal de confirmar dades, però no s’han pres 

mostres d’aigua per analitzar. 
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7.2.1. Bassa d’Olost, Riera Gavarresa (Sant Martí d’Albars) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 901,0 686,5 827,4 882,1 886,0 
SV (mg/l) 189,3 142,1 229,3 277,0 224,3 
SST (mg/l) 52,0 18,0 81,0 63,0 87,0 
DQO (mgO2/l) 91,3 44 58 34,67 46,333 
PH 7,65 7,5 7,90 8,18 7,875 
Eh (mV) +178 +165 +127 +160 +170 
Cond (μS/cm2) 1130,3 940 1038 1055 1170 
O2 (mg/l)   4,8 7,5 9,1 7,9 
NH4 (mg/l) 0,1 0,8 0,2 0,05 0,4 
NO2 (mg/l) 0 0,2 0,025 0,025 0 
PO4 (mg/l) 0,0503 0 0,0675 0,0906 0,0543 
Coliforms (NMP) 1 2 40 21 0 

S’han detectat 17 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 39 cites diferents. 
 

7.2.2. Riera Gavarresa, (Oristà) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 837,1 631,2 954,9 764,9 924,5 
SV (mg/l) 124,0 93,8 191,0 133,6 178,9 
SST (mg/l) 48,0 140,0 115,0 49,0   
DQO (mgO2/l) 37,0 31,0 22,3 9,3 34,0 
PH 7,88 8,32 8,45 8,22 8,47 
Eh (mV) +114 +212 +175 +144 +148 
Cond (μS/cm2) 1221 804 1384 1296 1390 
O2 (mg/l)   7,15 10,0 7,5 9,65 
NH4 (mg/l) 0,8 1,5 0,1 0,1 0,0 
NO2 (mg/l) 0,1 0,25 0,22 0,3 0,12 
PO4 (mg/l) 0,3720 0,1307 0,1731 0,1864 0,1682 
Coliforms (NMP) 4 500 15 90 23 

S’han detectat 7 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 8 cites diferents. 
 

7.2.3. El Gurri, El pont del Bruguer (Vic) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 913,0 781,4 1108,7 1024,5 1172,2 
SV (mg/l) 131,6 106,0 238,6 222,3 195,6 
SST (mg/l) 67,0 76,0 105,0 96,0 108,0 
DQO (mgO2/l) 55,3 67,0 11,3 29,3 45,6 
PH 8,20 8,42 7,82 8,15 7,80 
Eh (mV) +278 +116 +101 +134 +164 
Cond (μS/cm2) 1442 1216 1610 1373 1800 
O2 (mg/l)   9,9 8,7 7,7 7,2 
NH4 (mg/l) 0,5 0,8 0,6 0,8 1,5 
NO2 (mg/l) 0,125 0,5 0,55 0,7 1,2 
PO4 (mg/l) 0,2623 0,15995 0,1401 0,2128 0,3406 
Coliforms (NMP) 23 200 210 70 1100 

S’han detectat 6 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 8 cites diferents. 
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7.2.4. El Ter (Les Masies de Roda) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 398,5 373,6 308,2 318,3 365,1 
SV (mg/l) 65,8 109,2 92,4 59,1 79,5 
SST (mg/l) 137,0 69,0 48,0 45,0 62,0 
DQO (mgO2/l) 28,7 14,3 17,3 19,7 26,3 
PH 8,3 8,55 8,54 8,35 8,23 
Eh (mV) +275 +82 +194 +137 +177 
Cond (μS/cm2) 370 427 442 570 634 
O2 (mg/l)   8,5 7,13 7,74 7,83 
NH4 (mg/l) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 
NO2 (mg/l) 0,12 0,1 0,075 0,12 0,3 
PO4 (mg/l) 0,0576 0,02831 0,0609 0,0807 0,0804 
Coliforms (NMP) 500 70 70 90 1100 

S’han detectat 2 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 4 cites diferents. 
 

7.2.5. Riera Major, Pont de Malafogassa (Vilanova de Sau) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 151,1 174,8 226,3 180,7 194,5 
SV (mg/l) 33,1 37,8 68,8 31,3 53,8 
SST (mg/l) 9,0 7,0 27,0 17,0 30,0 
DQO (mgO2/l) 33,3 30,0 0,7 3,3 8,5 
pH 7,87 8,27 8,55 7,83 8,08 
Eh (mV) +230 +137 +194 +120 +153 
Cond (μS/cm2) 221 287 442 331 346 
O2 (mg/l)   8,6 7,15 7 7,95 
NH4 (mg/l) 0 0,1 0,1 0,05 0 
NO2 (mg/l) 0,005 0,005 0,075 0,025 0,025 
PO4 (mg/l) 0,0027 0,0064 0,1533 0,0245 0,0348 
Coliforms (NMP) 9 2 9 4 9 

S’han detectat 6 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 10 cites diferents. 
 

7.2.6. Riera del Sorreig (Santa Cecília de Voltregà) 

Paràmetres 1er torn 2on torn 3er torn 4rt torn 5è torn 
ST (mg/l) 614,5 610,2 585,2 554,3 393,1 
SV (mg/l) 107,1 148,4 166,2 160,0 101,1 
SST (mg/l) 58,0 97,0 78,0 28,0 65,0 
DQO (mgO2/l) 50,30 31,30 15,33 15,00 48,67 
pH 8,53 8,62 8,38 8,37 8,08 
Eh (mV) +273 +165 +132 +178 +164 
Cond (μS/cm2) 976 771 875 831 580 
O2 (mg/l)   7,3 8,94 9,64 8,63 
NH4 (mg/l) 0,3 0,3 0,1 0,3 1,5 
NO2 (mg/l) 0,05 0,15 0,6 0,4 0,6 
PO4 (mg/l) 0,0173 0,0685 0,0609 0,2524 0,1487 
Coliforms (NMP) 9 9 90 15 2000 

S’han detectat 15 espècies d’odonats en aquest itinerari, registrades en 33 cites diferents. 



44 

8. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

8.1. INVENTARI D’ODONATS 

8.1.1. COMPARACIÓ DE L’INVENTARI AMB EL DE MEGANEURA 

A partir de les cites registrades entre l’any 1988 i 1989, el grup Meganeura va elaborar 

un inventari que contenia 36 espècies, de les quals 20 eren zigòpters i 16 eren 

anisòpters. 

A partir de les cites registrades durant la realització d’aquest treball s’ha elaborat un 

inventari que conté 39 espècies, de les quals 19 són zigòpters i 20 són anisòpters. Les 

diferències entre ambdós inventaris són les següents: 

Espècies citades en aquest treball Espècies citades en el treball de Meganeura

• Erythromma viridulum 

• Anax parthenope 

• Oxygastra curtisii 

• Libellula quadrimmaculata 

• Trithemis annulata 

• Platycnemis pennipes 

• Coenagrion pulchellum 

Els motius d’aquestes diferències poden ser els següents: 

• Erythromma viridulum: recents estudis han demostrat que l’Erythromma viridulum és 

una espècie amb una actitud clarament expansionista. És probable que l’augment de 

les temperatures mitjanes dels darrers anys, que ha donat lloc a hiverns més suaus, 

hagi afavorit la seva expansió cap al nord, ja que té un origen submediterrani. 

• Anax parthenope: és probable que l’augment de les temperatures mitjanes dels 

darrers anys, que ha donat lloc a hiverns més suaus, hagi afavorit la seva arribada a la 

comarca d’Osona, que anys enrera tenia uns hiverns molt crus, que impedien que 

aquesta espècie s’hi establís. 

• Oxygastra curtisii: la millora de la qualitat de les aigües a més de la recuperació de 

la llera dels rius són els principals factors que segurament han permès que Oxygastra 

curtisii s’instal·li a Osona. Això és així perquè aquesta espècie és molt exigent a l’hora 

d’escollir un medi aquàtic on fer la posta. 

• Libellula quadrimmaculata: és molt probable que aquesta espècie ja fos a la 

comarca d’Osona quan el grup Meganeura va elaborar el seu inventari. Dels hàbitats 
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que van estudiar, però, no n’hi havia cap que superés els 1000 metres d’altitud, 

l’altitud mínima que necessita Libellula quadrimmaculata per establir-se. El fet 

d’incloure un hàbitat situat a 1200 metres d’altitud en aquest treball ha permès la 

localització d’aquesta espècie. 

• Trithemis annulata: l’escalfament global del planeta que ha comportat un augment 

de les temperatures mitjanes és segurament el principal factor que ha permès a 

aquesta espècie d’origen etíop expandir-se cap al nord, i per tant, arribar fins a la 

comarca d’Osona. 

• Platycnemis pennipes: és probable que la destrucció del seu hàbitat hagi provocat la 

desaparició del Platycnemis pennipes de la comarca d’Osona. No es descarta, però, 

que s’hagi passat per alt aquesta espècie durant els mostrejos, o simplement que no 

hi hagi sigut mai, a la comarca, tractant-se d’un error de classificació del grup 

Meganeura, ja que només ha estat citada en aquest treball, i no se’n conserven 

exemplars identificables. 

• Coenagrion pulchellum: al treball de Meganeura només existeix una cita del 

Coenagrion pulchellum i no se’n conserva cap exemplar identificable. A la comarca 

d’Osona no s’ha tornat a citar, ni abans ni després del treball. És possiblement un 

error de classificació. A nivell de Catalunya només existeix una cita de Coenagrion 

pulchellum feta al Delta del Llobregat a principis del s. XX, i només se’n conserva un 

exemplar femella mutilat.  

Durant la realització del treball de Meganeura entre l’any 1988 i 1989 els 17 itineraris 

escollits es van mostrejar regularment un cop cada dues setmanes, és a dir, unes 15 

vegades l’any. Això va permetre una inspecció molt acurada de cada itinerari, podent 

identificar totes les espècies que hi ha en cada itinerari al llarg de l’any i observar-ne el 

període de vol. És molt probable que el fet de no haver pogut mostrejar els itineraris 

amb tanta freqüència hagi impedit trobar altres espècies que podrien ser-hi presents. Si 

una zona es mostreja poques vegades hi ha la possibilitat que algun dels mostrejos es 

dugui a terme un dia on les condicions ambientals siguin desfavorables, o que algunes 

espècies no estiguin en vol en el moment de l’any que es fa el mostreig. Si els 

mostrejos haguessin estat tant freqüents com els de Meganeura segurament moltes de 

les espècies detectades durant el treball s’haurien trobat en més itineraris. 

En el quadre comparatiu que hi ha a continuació es mostra a quants itineraris s’ha 

trobat cada espècie, al treball de Meganeura i en aquest respectivament. 
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Subordre dels Zigòpters: 

Família  Espècies Meganeura 2008 
Calopteryx haemorrhoidalis 4 3
Calopteryx virgo 8 3Calopterígids 
Calopteryx xanthostoma 10 7

Lestes virens 7 3
Lestes viridis 17 18Lèstids 
Sympecma fusca 8 6

Platycnemis acutipennis 10 5
Platycnemis latipes 13 13Platicnemídids 
Platycnemis pennipes 3 0

Ceriagrion tenellum 1 2
Coenagrion caerulescens 2 7
Coenagrion mercuriale 1 2
Coenagrion puella 15 13
Coenagrion scitulum 4 1
Coenagrion pulchellum 1 0
Enallagma cyathigerum 5 2
Erythromma lindenii 11 7
Erythromma viridulum 0 3
Ischnura graellsii 11 15
Ischnura pumilio 1 3

Cenàgrids 

Pyrrhosoma nymphula 15 10

Subordre dels Anisòpters: 

Família  Espècies Meganeura 2008 
Gomphus pulchellus 5 2
Gomphus simillus 3 2
Onychogomphus forcipatus 6 6

Gòmfids 

Onychogomphus uncatus 3 4

Aeshna cyanea 12 11
Aeshna mixta 5 8
Anax imperator 17 15
Anax parthenope 0 4

Èsnids 

Boyeria irene 4 6

Cordulegastèrids Cordulegaster boltonii 7 3

Cordúlids Oxygastra curtisii 0 2

Crocothemis erythraea 10 9
Libellula depressa 13 5
Libellula quadrimaculata 0 1
Orthetrum brunneum 12 6
Orthetrum cancellatum 1 4
Orthetrum coerulescens 1 7
Sympetrum fonscolombii 13 9
Sympetrum striolatum 14 13

Libel·lúlids 

Trithemis annulata 0 2
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Per complementar la informació donada per les taules anteriors, en la taula següent es 

mostra el període de vol de totes les espècies trobades en aquest treball10. 

Espècies Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 
                                                                     Calopteryx haemorrhoidalis 
                                    

                                      Calopteryx virgo 
                                    

                                      Calopteryx xanthostoma 
                                    

                                      Sympecma fusca 
                                    

                                  Lestes virens 
  

                                  

  

                                  Lestes viridis 
  

                                  

  

                                  Platycnemis acutipennis 
  

                                  

  

                                  Platycnemis latipes 
  

                                  

  

                                  Pyrrhosoma nymphula 
  

                                  
  

                                  Ischnura pumilio 
  

                                  

  

                                  Ischnura graellsii 
  

                                  

  

                                  Coenagrion scitulum 
  

                                  

  

                                  Coenagrion mercuriale 
  

                                  

  

                                  Coenagrion caerulescens 
  

                                  

  

                                  Coenagrion puella 
  

                                  

  

                                  Enallagma cyathigerum 
  

                                  

  

                                  Erythromma lindenii 
  

                                  

  

                                  Erythromma viridulum 
  

                                  

  

                                  Ceriagrion tenellum 
  

                                  

  

                                  Gomphus pulchellus 
  

                                  

  

                                  Gomphus similimus 
  

                                  

  

                                  Onychogomphus forcipatus 
  

                                  

  

                                  Onychogomphus uncatus 
  

                                  

  

                                  Boyeria irene 
  

                                  

  

                                  Aeshna cyanea 
  

                                  

  

                                  Aeshna mixta 
  

                                  

  

                                  Anax imperator 
  

                                  

  

                                  Anax parthenope 
  

                                  

  

                                  Cordulegaster boltonii 
  

                                  

  

                                  Oxygastra curtisii 
  

                                  

  

                                  Libellula depressa 
  

                                  

  

                                  Libellula quadrimaculata 
 

                                  

 

                                  Orthetrum cancellatum 
  

                                  

  

                                  Orthetrum coerulescens 
  

                                  

  

                                  Orthetrum brunneum 
  

                                  

  

                                  Crocothemis erythraea 
  

                                  

  

                                  Sympetrum fonscolombii 
  

                                  

  

                                    Sympetrum striolatum   

                                   

                                                                    Trithemis annulata 
  

                                  

  

 

                                            
10 Per elaborar aquesta taula s’han utilitzat dades bibliogràfiques, ja que les obtingudes a partir del treball 
de camp són insufiscients per determinar el període de vol de cada espècie. 
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Si una espècie té un període de vol relativament curt, la probabilitat de passar-la per alt 
és més elevada si es fa un nombre de mostrejos baix. Si en un itinerari es fan un o dos 
mostrejos només a principis de temporada (primavera i principis d’estiu) no es podran 
detectar aquelles espècies més tardanes, com el Sympetrum striolatum; i si es fan 
només a finals de temporada (finals d’estiu i tardor) no es podran detectar les espècies 
primerenques, com el Pyrrhosoma nymphula (que tot i que es pot trobar a finals d’estiu 
és molt més abundant fins a finals de juliol). 

Si es mira un itinerari en concret, que hagi estat poc mostrejat (i només en un 
determinat moment de l’any), veiem que s’hi troben menys espècies diferents que quan 
van ser mostrejats per Meganeura. És un clar exemple d’aquest fet l’itinerari de la Riera 
de Rupit. Durant el treball de Meganeura es va mostrejar aquest recorregut quinze 
vegades, de les quals nou es poden considerar útils (és a dir, que s’hi van detectar 
odonats en vol), 4 l’any 1988 i 5 l’any 1989. Durant la realització d’aquest treball, en 
canvi, només s’ha mostrejat una vegada, el 2 d’octubre de 2008. Els resultats obtinguts 
en cada cas són els següents: 

 Mostrejos útils Exemplars detectats Zigòpters Anisòpters 
Meganeura 9 14 7 7 
Any 2008 1 3 1 2 

 

Espècies trobades per Meganeura Espècies trobades en aquest treball 

• Calopteryx virgo 
• Calopteryx xanthostoma 
• Lestes viridis 
• Platycnemis latipes 
• Platycnemis acutipennis 
• Coenagrion puella 
• Pyrrhosoma nymphula 
• Onychogomphus forcipatus 
• Aeshna cyanea 
• Anax imperator 
• Libellula depressa 
• Crocothemis erythraea 
• Orthetrum brunneum 
• Sympetrum striolatum 

• Lestes viridis 
• Anax imperator 
• Sympetrum striolatum 

 

En els mostrejos efectuats pel grup Meganeura més pròxims al 2 d’octubre (data en 
que s’ha mostrejat la Riera de Rupit l’any 2008), un el 23 d’octubre de 1988, un altre el 
23 de setembre de 1989 i un darrer el 21 d’octubre de 1989 només es van poder 
identificar dues espècies diferents en vol: 

• Lestes viridis 
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• Sympetrum striolatum 

En el mostreig dut a terme el 2 d’octubre de 2008 es van detectar tres espècies en vol: 

• Lestes viridis 

• Sympetrum striolatum 

• Anax imperator 

A partir d’aquests resultats es pot deduir que tot i no haver trobat algunes espècies que 
els anys 1988 i 1989 eren a la Riera de Rupit aquestes encara podrien ser-hi. En la 
mateixa època de l’any el 1988 i el 1989 només es van identificar en vol dues espècies 
diferents, el Lestes viridis i el Sympetrum striolatum, que també s’han trobat al 2008. 
Probablement, la resta d’espècies no s’han trobat perquè no s’ha mostrejat l’itinerari 
entre juny i agost, l’època de l’any en que Meganeura va detectar la resta d’espècies. 

8.1.2. LLISTAT ACTUALITZAT DELS ODONATS D’OSONA 

A la pràctica, un any de mostreig no és suficient per elaborar un llistat d’espècies 
d’odonats que es pugui considerar complet a nivell de la comarca d’Osona. Calen com 
a mínim dos anys de mostrejos intensius i un grup nombrós de gent treballant per poder 
recollir dades suficients i regulars de diversos itineraris per evitar que algunes espècies 
passin desapercebudes. Per a la realització d’aquest treball només s’ha disposat d’un 
any de manera que és molt probable que s’hagin passat per alt algunes espècies. Com 
que alguns entomòlegs, a títol individual, han seguit mostrejant diverses zones de la 
comarca des de la publicació del treball de Meganeura s’han registrat cites de noves 
espècies que no han estat citades ni per Meganeura ni en aquest treball. A continuació 
figura el llistat de totes les espècies que s’han detectat a la comarca d’Osona en tots 
aquests anys: 

• Calopteryx Haemorrhoidalis; Navás L., 1919. 
• Calopteryx virgo; Navás L., 1919. 
• Calopteryx xanthostoma; Meganeura, 1991. 
• Sympecma fusca; Turet, J., 1979 
• Lestes virens; Meganeura, 1991. 
• Lestes viridis; Navás L., 1919. 
• Platycnemis acutipennis; Navás L., 1914. 
• Platycnemis latipes; Navás L., 1907. 
• Platycnemis pennipes; Meganeura, 1991. 
• Pyrrhosoma nymphula; Navás L., 1914. 
• Ischnura elegans; Vilasis, D., 2007. 
• Ischnura pumilio; Meganeura, 1991. 
• Ischnura graellsii; Meganeura, 1991. 
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• Erythromma lindenii; Navás, L., 1927. 
• Coenagrion scitulum; Navás, L., 1914. 
• Coenagrion mercuriale; Meganeura, 1991. 
• Coenagrion caerulescens; Meganeura, 1991. 
• Coenagrion pulchellum; Meganeura, 1991. 
• Coenagrion puella; Navás, L., 1914. 
• Enallagma cyathigerum; Meganeura, 1991. 
• Erythromma viridulum; Garcia-Moreno, J., 2005. 
• Ceriagrion tenellum; Meganeura, 1991. 
• Gomphus pulchellus; Meganeura, 1991. 
• Gomphus simillimus; Compte, A., 1919. 
• Onychogomphus forcipatus; Navás, L., 1914. 
• Onychogomphus uncatus; Navás, L., 1914. 
• Boyeria irene; Navás, L., 1919. 
• Aeshna cyanea; Navás, L., 1927. 
• Aeshna mixta; Meganeura, 1991. 
• Hemianax ephippiger; Vilasis, D., 2007. 
• Anax imperator; Turet, J., 1978. 
• Anax parthenope; Garcia-Moreno, J., 2003. 
• Cordulegaster boltonii; Navás, L. 1919. 
• Oxygastra curtisii; Piella, L., 2004. 
• Libellula depressa; Navás, L., 1914. 
• Libellula quadrimmaculata; Vilasis, D., 2005. 
• Orthetrum cancellatum; Meganeura, 1991. 
• Orthetrum coerulescens; Meganeura, 1991. 
• Orthetrum brunneum; Navás, L., 1914. 
• Crocothemis erythraea; Meganeura, 1991. 
• Sympetrum sanguineum; Garcia-Moreno, J., 2003. 
• Sympetrum flaveolum; Garcia-Moreno, J., 2004. 
• Sympetrum fonscolombii; Navás, L., 1914. 
• Sympetrum meridionale; Garcia-Moreno, J., 200 
• Sympetrum striolatum; Navás, L., 1928. 
• Trithemis annulata; Garcia-Moreno, J., 2004. 
 

8.2. ANALÍTIQUES D’AIGUA 

8.2.1. COMPARACIÓ DELS RESULTATS AMB ELS DE MEGANEURA 

A partir de la pàgina següent s’adjunta un quadre comparatiu per cadascun dels 

itineraris mostrejats amb els resultats de les analítiques d’aigua del treball de 

Meganeura i d’aquest treball. Hi consten també gràfics amb les variacions més 

significatives. 
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8.2.1.1. Bassa d’Olost, Riera Gavarresa (Sant Martí d’Albars) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn
  1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 733,7 901,0 617,9 686,5 664,8 827,4 293,4 882,1 864,9 886,0
SV (mg/l) 238,7 189,3 220,7 142,1 228,7 229,3 107,2 277,0 282,4 224,3
SST (mg/l) 119,0 52,0 119,0 18,0 89,0 81,0 61,7 63,0 34,2 87,0
DQO (mgO2/l) 88 91,3 1117 44 62,7 58 25 34,67 25 46,333
pH 7,45 7,65 8,34 7,5 8,02 7,90 7,32 8,18 7,78 7,875
Eh (mV) +115 +178 +58 +165 +55 +127 +113 +160 +97 +170
Cond (μS/cm2) 813 1130,3 702 940 779 1038 440 1055 875 1170
O2 (mg/l) 13,3   17,2 4,8 12,5 7,5 19,6 9,1 17 7,9
NH4 (mg/l) 0,32 0,1 4,34 0,8 1,83 0,2 0,72 0,05 1,38 0,4
NO2 (mg/l) 0,43 0 0,49 0,2 0,11 0,025 2,36 0,025 0,25 0
PO4 (mg/l) 5,7 0,0503 4,9 0 1,9 0,0675 8,9 0,0906 1,9 0,0543
Coliforms (NMP) 120 1 7 2 9 40 11 21 3 0
 

Veiem que l’oxigen dissolt ha 

disminuït considerablement tenint 

en compte els resultats del 1988. 

Això és degut a la gran producció 

d’algues que aleshores tenia la 

bassa. Actualment és un ecosistema 

més madur i a més, ha disminuït la 

concentració de fosfats, reactiu 

limitant per excel·lència en la 

fotosíntesi. 

 

Podem comprovar que la 

concentració de ions fosfat ha 

disminuït considerablement els 

darrers 20 anys. Això és degut al 

control dels fertilitzants amb fosfat. 

Ha comportat una estabilització del 

nombre d’organismes productors i 

per tant han disminuït els nivells 

d’eutròfia. 
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8.2.1.2. Riera Gavarresa, (Oristà) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn 
  1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 437,7 837,1 576,6 631,2 877,1 954,9 359,9 764,9  924,5
SV (mg/l) 132,3 124,0 149,5 93,8 307,6 191,0 112,6 133,6  178,9
SST (mg/l) 68,0 48,0 327,0 140,0 63,0 115,0 93,5 49,0    
DQO (mgO2/l) 20,0 37,0 39,0 31,0 23,5 22,3 168,6 9,3  34,0
pH 8,17 7,88 8,03 8,32 8,61 8,45 7,47 8,22  8,47
Eh (mV) +125 +114 +62 +212 +36 +175 +83 +144  +148
Cond (μS/cm2) 629 1221 476 804 1031 1384 658 1296  1390
O2 (mg/l) 10,5   10,5 7,15 7,6 10,0 12,4 7,5  9,65
NH4 (mg/l) 0,029 0,8 0,445 1,5 0,392 0,1 0,140 0,1  0,0
NO2 (mg/l) 0,138 0,1 0,125 0,25 0,219 0,22 0,18 0,3  0,12
PO4 (mg/l) 4,3 0,3720 11,8 0,1307 15,1 0,1731 5,2 0,1864  0,1682
Coliforms (NMP) 460 4 240 500 39 15 14 90  23

 

Podem observar que la 

concentració de ions nitrit ha 

augmentat respecte els nivells 

de l’any 1988. És un riu que no 

ha millorat, probablement a 

causa de l’augment de l’activitat 

agrícola i ramadera i a la poca 

vigilància per part de les 

administracions. 

 

Es pot apreciar que en la majoria 

de mostrejos el nivell de coliforms 

de l’any 2008 és superior al de 

l’any 1988. Això confirmaria les 

sospites de que l’origen del 

deteriorament prové de les 

activitats agrícoles i ramaderes. 
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8.2.1.3. El Gurri, El pont del Bruguer (Vic) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn
 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 1914,0 913,0 3527,0 781,4 3049,0 1108,7 2647,0 1024,5 1040,0 1172,2
SV (mg/l) 472,3 131,6 621,9 106,0 773,2 238,6 424,4 222,3 222,5 195,6
SST (mg/l) 700,0 67,0 313,0 76,0 282,0 105,0 160,0 96,0 10,0 108,0
DQO (mgO2/l) 640,0 55,3 101,0 67,0 1294,1 11,3 752,9 29,3 62,0 45,6
pH 7,65 8,20 7,65 8,42 8,09 7,82 7,68 8,15 7,62 7,80
Eh (mV) -220 +278 -345 +116 -338 +101 -369 +134 +61 +164
Cond (μS/cm2) 2220 1442 5050 1216 4240 1610 3590 1373 1415 1800
O2 (mg/l) 1,0   0,0 9,9 0,0 8,7 0,0 7,7 6,3 7,2
NH4 (mg/l) 7,62 0,5 9,1 0,8 9,75 0,6 17,7 0,8 5,63 1,5
NO2 (mg/l) 0,36 0,125 1,38 0,5 0,94 0,55 1,22 0,7 0,61 1,2
PO4 (mg/l) 130,3 0,2623 159,1 0,15995 125,3 0,1401 248,4 0,2128 173,8 0,3406
Coliforms (NMP) 24000 23 24000 200 24000 210 11000 70 202 1100

 

El fet que les aigües residuals 

urbanes i industrials es tractin 

abans de ser retornades al riu 

han contribuït a disminuir 

dràsticament la quantitat de 

matèria orgànica present en 

l’aigua, i per tant, en la 

disminució d’aquest paràmetre. 

 

 

La disminució de la quantitat de 

matèria orgànica al Gurri ha 

comportat un augment en la 

concentració d’oxigen dissolt. 

Això és així perquè al no haver-

hi tanta matèria orgànica els 

organismes descomponedors no 

consumeixen tant oxigen. 
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8.2.1.4. El Ter (Les Masies de Roda) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn
  1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 486,4 398,5 306,3 373,6 364,4 308,2 422,9 318,3 325,0 365,1
SV (mg/l) 14,3 65,8 102,2 109,2 90,7 92,4 81,7 59,1 109,7 79,5
SST (mg/l) 69,0 137,0 36,0 69,0 67,0 48,0 32,5 45,0 17,8 62,0
DQO (mgO2/l) 28,0 28,7 8,0 14,3 23,5 17,3 19,6 19,7 25,0 26,3
pH 7,9 8,3 7,62 8,55 7,3 8,54 7,33 8,35 7,69 8,23
Eh (mV) +70 +275 +103 +82 +77 +194 +112 +137 +105 +177
Cond (μS/cm2) 866 370 500 427 454 442 634 570 605 634
O2 (mg/l) 5,7  9,7 8,5 6,6 7,13 0,3 7,74 13,8 7,83
NH4 (mg/l) 5,72 0,3 1,84 0,1 2 0,1 2,86 0,1 1,22 0,3
NO2 (mg/l) 0,46 0,12 0,22 0,1 0,51 0,075 1,19 0,12 0,04 0,3
PO4 (mg/l) 23,6 0,0576 51,1 0,02831 213 0,0609 111,3 0,0807 80,9 0,0804
Coliforms (NMP) 2400 500 2400 70 1100 70 4300 90 2 1100

 

La conductivitat del riu Ter és 

moderada degut a l’origen 

pirinenc del riu, i per tant, 

aigües de desglaç. Això explica 

el fet que les variacions de la 

conductivitat siguin estables i el 

paràmetre es mantingui bastant 

constant al llarg del temps. 

 

El fet de tractar les aigües 

residuals urbanes i industrials 

abans de retornar-les al riu ha 

contribuït al descens dràstic dels 

nivells de fosfat, la qual cosa ha 

provocat una millora considerable 

del riu i ha disminuït l’eutròfia dels 

embassaments que té al llarg del 

seu curs. 
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8.2.1.5. Riera Major, Pont de Malafogassa (Vilanova de Sau) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn
  1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 120,9 151,1 313,8 174,8 317,1 226,3 149,6 180,7 101,5 194,5
SV (mg/l) 46,4 33,1 165,5 37,8 180,6 68,8 69,3 31,3 38,3 53,8
SST (mg/l) 64,5 9,0 68,0 7,0 40,0 27,0 11,5 17,0 0,0 30,0
DQO (mgO2/l) 12,0 33,3 10,0 30,0 3,92 0,7 86,27 3,3 25,0 8,5
pH 8,17 7,87 7,98 8,27 7,33 8,55 7,53 7,83 7,51 8,08
Eh (mV) +134 +230 +56 +137 +61 +194 +111 +120 +104 +153
Cond (μS/cm2) 249 221 239 287 269 442 320 331 320 346
O2 (mg/l)     9,1 8,6 4,8 7,15 10,8 7 12,3 7,95
NH4 (mg/l) 0,03 0 0,06 0,1 0 0,1 0 0,05 0 0
NO2 (mg/l) 0,06 0,005 0,02 0,005 0,02 0,075 0,02 0,025 0,01 0,025
PO4 (mg/l) 1,7 0,0027 1,4 0,0064 1,6 0,1533 3,2 0,0245 1 0,0348
Coliforms (NMP) 0 9 1 2 23 9 23 4 1 9
 

Quasi tots els paràmetres han mantingut els valors al llarg dels darrers 20 anys. Això és 

degut a les característiques geològiques de la conca i a la poca activitat agrícola, 

ramadera i humana de la zona. Les gràfiques que hi ha a continuació demostren 

l’estabilitat del curs d’aigua i els baixos nivells de contaminació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

8.2.1.6. Riera del Sorreig (Santa Cecília de Voltregà) 

1er torn 1er torn 2on torn 2on torn 3er torn 3er torn 4rt torn 4rt torn 5è torn 5è torn
  1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 1988 2008 

ST (mg/l) 1061,0 614,5 1303,0 610,2 4798,0 585,2 1241,0 554,3 750,0 393,1
SV (mg/l) 116,9 107,1 268,9 148,4 600,0 166,2 129,6 160,0 128,4 101,1
SST (mg/l) 77,0 58,0 29,0 97,0 183,3 78,0 10,0 28,0 21,7 65,0
DQO (mgO2/l) 64,00 50,30 99,00 31,30 613,86 15,33 39,22 15,00 60,00 48,67
pH 7,65 8,53 7,73 8,62 7,43 8,38 7,65 8,37 8,03 8,08
Eh (mV) +112 +273 +93 +165 -165 +132 -28 +178 +72 +164
Cond (μS/cm2) 1461 976 1950 771 7170 875 1980 831 870 580
O2 (mg/l) 5,75   3,1 7,3 0 8,94 5,4 9,64 10,7 8,63
NH4 (mg/l) 4,24 0,3 3,02 0,3 12,62 0,1 4,53 0,3 1,16 1,5
NO2 (mg/l) 0,3 0,05 0,23 0,15 0,17 0,6 0,06 0,4 0,05 0,6
PO4 (mg/l) 55,7 0,0173 31,7 0,0685 28,8 0,0609 47,4 0,2524 115 0,1487
Coliforms (NMP) 24000 9 480 9 11000 90 1100 15 2 2000
 

 

El fet de tractar les aigües residuals 

urbanes, però sobretot industrials 

abans de retornar-les al riu ha 

contribuït al descens dràstic dels 

nivells de fosfat. El fet de 

desaparèixer l’activitat industrial del 

riu en els darrers anys n’ha estat el 

factor determinant. 

 

 

L’eradicació dels abocaments 

industrials i el control sobre 

l’activitat agrícola han permès 

una davallada dels valors 

d’aquest paràmetre. 
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8.2.2. VALORACIÓ DE LES DIFERÈNCIES 

Com s’ha pogut comprovar amb la comparació entre els resultats de Meganeura i els 

d’aquest treball la qualitat de les aigües d’Osona, en general ha millorat. La principal 

explicació d’aquesta millora és el fet que quan Meganeura va fer les analítiques d’aigua 

només hi havia una depuradora en tota la comarca, al municipi de Seva. Actualment hi 

ha 24 Estacions Depuradores D’aigües Residuals (EDAR) a tota la comarca i 33 

depuradores privades a les indústries, que depuren el 96% de l’aigua que s’aboca als 

rius. Val a dir que la conscienciació de la població de la comarca, de les indústries i 

dels agricultors i ramaders ha contribuït en la millora del medi aquàtic osonenc. 

Si analitzem cada paràmetre11 per separat, podem deduir què és el que ha provocat 

una millora: 

• Sòlids totals, volàtils i suspesos: l’eliminació d’un excés de ions i substàncies en 

suspensió en les depuradores EDAR i privades contribueixen a rebaixar els valors 

desorbitats que s’havien assolit en rius com el Gurri i la Riera del Sorreig al treball de 

Meganeura. 

• Demanda Química d’Oxigen: el control i tractament dels abocaments urbans, però 

sobretot industrials i ramaders, han contribuït a rebaixar els valors d’aquest paràmetres 

que havia assolit valors molt elevats a la bassa d’Olost, el Gurri i la Riera del Sorreig. 

• Eh: l’eliminació de l’excés de matèria orgànica en les aigües residuals a les 

depuradores EDAR i privades i, en conseqüència, la disminució de l’eutròfia dels rius, 

ha contribuït a obtenir valors positius d’aquest paràmetre, cosa que significa que al 

riu s’hi desenvolupa vida aeròbia. Els rius on s’hi havia trobat valors negatius al 

treball de Meganeura eren el Gurri i la Riera del Sorreig. 

• Conductivitat: la conscienciació de les empreses i l’eliminació de l’excés d’ions en 

l’aigua a les depuradores ha contribuït en la disminució d’aquest paràmetre. Els rius 

on el canvi ha estat més notable són el Gurri i la Riera del Sorreig. 

• Oxigen dissolt: l’eliminació de l’excés de matèria orgànica en les aigües residuals a 

les depuradores EDAR i privades ha reduït l’activitat d’organismes descomponedors, 

el metabolisme dels quals consumeix molt oxigen. S’havien arribat a detectar valors 

nuls d’aquest paràmetre en rius com el Gurri i la Riera del Sorreig. 

                                            
11 Es consideren que el paràmetre pH no és significatiu en aquest cas, ja que la seva mesura és només 
necessaria per determinar la quantitat de ions amoni en l’aigua. 
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• Ions amoni: el control i tractament dels abocaments agrícoles i ramaders sobretot 

ha contribuït a disminuir els valors d’aquest paràmetre. S’ha detectat un clar descens 

dels valors d’aquest paràmetre en tots els recorreguts tret de la Riera Gavarresa a 

Oristà, on en els darrers 20 anys ha augmentat l’activitat agrícola i ramadera i no 

s’han pres les mesures pertinents per evitar la contaminació del riu. 

• Ions nitrit: el control i tractament dels abocaments agrícoles i ramaders sobretot ha 

contribuït a disminuir els valors d’aquest paràmetre. Els recorreguts on ha disminuït 

més clarament són el riu Ter i el Gurri. En canvi, a la Riera del Sorreig i a la Riera 

Gavarresa els valors han augmentat, tot i que no gaire significativament. 

• Ions fosfat: el control i tractament dels abocaments urbans i industrials han 

contribuït a disminuir aquest paràmetre. La disminució de la concentració de fosfats 

en productes domèstics i industrials com els detergents han col·laborat també en 

aquesta millora. Tots els itineraris mostrejat tenien concentracions de fosfats 

superiors a 1 ppm durant el treball de Meganeura, i en alguns recorreguts, com el riu 

Gurri i el Ter, valors pròxims a les 250 ppm. Els valors actuals tendeixen a 0, ja que 

el valor més alt trobat és de 0,35 ppm al riu Gurri. 

• Coliforms: el control i tractament dels abocaments urbans, agrícoles i ramaders 

que inclouen matèria fecal, ja sigui humana o animal, han contribuït a la disminució 

d’aquest paràmetre. Els rius on s’havien assolit els valors més elevats són el Gurri i 

la Riera del Sorreig. 

Un cas curiós que s’ha detectat en alguns rius com el Gurri, el Ter i la Riera del Sorreig 

és que en determinats paràmetres com els coliforms, els ions amoni i els ions nitrit els 

valors obtinguts el 2008 són sempre inferiors als obtinguts per Meganeura el 1988 (fet 

que indica una millora de la qualitat de l’aigua) tret dels obtinguts al darrer mostreig 

(realitzat cap a finals d’octubre dels respectius anys). En aquest últim mostreig la 

majoria dels valors d’aquest paràmetres del 2008 són superiors als del 1988. Per trobar 

l’explicació a aquest fet cal recórrer a dades meteorològiques. Les mostres d’aigua del 

riu Gurri es van recollir el 18 d’octubre de 2008 i les de la Riera del Sorreig i el Ter el 19 

d’octubre del mateix any. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya el dia 16 

d’octubre hi va haver precipitacions intenses en diversos punts de la comarca, que van 

afectar les conques hidrogràfiques dels rius mostrejats. 

El motiu pel qual els valors dels paràmetres esmentats van experimentar un augment 

sobtat al cinquè mostreig respecte els altres mostrejos és l’anomenat “efecte rentat”. A 
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la comarca d’Osona hi ha una activitat agrícola i ramadera important. La ramaderia, 

sobretot porcina, genera gran quantitat de dejeccions que són utilitzades en l’agricultura 

com a adob. La terra, però, no pot absorbir i assimilar una quantitat tal de matèria 

orgànica, de manera que al caure precipitacions de relativa intensitat l’aigua arrossega 

aquesta matèria orgànica cap als rius. Com que aquesta matèria orgànica és molt 

sovint d’origen fecal els paràmetres que se’n veuen més afectats són els coliforms, els 

ions nitrit i els ions amoni. 

8.3. RELACIÓ DELS ODONATS AMB LA QUALITAT MEDIAMBIENTAL 

Els odonats són un ordre dels insectes poc estudiat al nostre país. Hi ha pocs treballs 

que facin referència a aquest grup d’insectes, i la majoria consisteixen en inventaris 

d’espècies. Des de la fundació del grup Oxygastra l’any 2003 s’han fet treballs de 

recopilació de bibliografia de tota la península ibèrica i s’han iniciat projectes d’estudi 

dels odonats per aprofundir el coneixement que en tenim. La Institució Catalana 

d’Història Natural (ICHN) ha encarregat al grup Oxygastra l’elaboració d’un projecte per 

utilitzar els odonats com a bioindicadors del medi aquàtic  a Catalunya, concretament 

aquells medis d’aigües corrents (Martín, R., 2008). 

Cada espècie té uns límits de tolerància diferents pel que fa a la qualitat del medi 

aquàtic on desenvolupen el seu estadi larval. Aquelles espècies els límits de tolerància 

de les quals són estrictes, i per tant són molt exigents a l’hora de seleccionar un hàbitat 

són adients com a bioindicadors. 

Dins l’àmbit dels odonats ibèrics s’ha comprovat que hi ha tres espècies la presència de 

les quals, en estat adult, indica una bona salut del medi aquàtic: l’Onychogomphus 

uncatus, el Cordulegaster boltonii i la Boyeria irene. Aquestes tres espècies compleixen 

les següents característiques: 

• Són exigents a l’hora d’escollir un hàbitat. 

• Els individus adults solen viure prop del medi aquàtic on s’han desenvolupat en 

forma de larva. D’aquesta manera si es detecta l’individu adult, molt més fàcil 

d’identificar que una larva, podem afirmar amb força seguretat que l’hàbitat aquàtic 

prop del qual volaven és apte per acollir la seva espècie. 

• Són espècies bastant esteses al territori peninsular. 

• Són fàcils d’identificar. 

El Calopteryx virgo compleix les dues primeres característiques, però no està gaire 

estès al territori peninsular. En canvi a la comarca d’Osona és una espècie relativament 
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abundant i ben repartida. A més, el Calopteryx virgo exigeix una vegetació ben 

desenvolupada, que els altres no exigeixen. Aquesta espècie ens indica, per tant, una 

bona vegetació de ribera. 

Podem afirmar, per tant, que les quatre espècies citades: l’Onychogomphus uncatus, el 

Cordulegaster boltonii, la Boyeria irene i el Calopteryx virgo són espècies idònies per 

mesurar l’estat mediambiental del medi aquàtic a Osona. No és necessari, però, que 

estiguin totes quatre juntes. La localització de qualsevol de les quatre espècies indica 

una bona salut del medi aquàtic on es troben. 

8.4. VALORACIÓ DE LA RIQUESA D’ODONATS A OSONA 

Sense cap dubte podem considerar que la riquesa d’odonats a la comarca d’Osona és 

excepcional. En els darrers anys s’han comptabilitzat un total de 44 espècies repartides 

per tota la comarca, del total de les 69 espècies que hi ha a Catalunya i les 78 que hi 

ha arreu de la península.  

Això significa que a Osona un percentatge d’espècies del 63’7% respecte Catalunya i 

un 56’4% respecte la península ibèrica. A la taula següent podem observar-ho així com 

també la procedència biogeogràfica d’aquestes espècies.  

Catalunya Osona Procedència biogeogràfica 
Espècies Percentatge Espècies Percentatge 

Percentatge 
Osona/Catalunya

Elements iberomagrabins 15 21,74 12 27,27 80
Elements mediterraneo-

occidentals 6 8,70 6 13,64 100

Elements pòntico-orientals 14 20,29 6 13,64 42,86
Elements holomediterranis 15 21,74 11 25,00 73,33

Elements eurosiberians 10 14,49 3 6,82 30
Elements holoàrtics 5 7,25 2 4,55 40

Elements etíops 4 5,80 4 9,09 100
Totals 69   44   63,77

S’han utilitzat els criteris de classificació suggerits pel sistema OCHARAN (1988). 

Com s’explica doncs, que en un territori de tant sols 1264 km2 hi hagi espècies de totes 

les procedències biogeogràfiques que són presents a Catalunya? La resposta la trobem 

en la situació geogràfica de la comarca. Aquesta fa frontera pel nord amb el Prepirineu, 

a l’est amb la Serralada Transversal, al sud amb la Serralada Prelitoral i a l’oest trobem 

la Depressió Central. Aquestes característiques proveeixen la comarca amb una gran 

diversitat de climes, vegetació i hàbitats. Aquesta diversitat és la que permet sostenir tal 

varietat d’espècies de diferent procedència. 
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9. CONCLUSIONS 

A partir dels resultats obtinguts durant la realització del treball es poden elaborar les 

conclusions següents: 

 En aquest treball s’han detecta 39 de les 44 espècies que hi ha en vol, actualment, 

a la comarca d’Osona. Des de la publicació del treball del grup Meganeura l’any 1993 

s’han trobat deu espècies noves, de les quals cinc s’han trobat en aquest treball. Per 

contra, n’han desaparegut dues. 

 La qualitat de les aigües ha millorat substancialment, a nivell general, en els darrers 

20 anys. La instal·lació de depuradores arreu de la comarca han contribuït en la 

millora de la qualitat de les aigües a Osona. 

 Hi ha un cas concret, la Riera Gavarresa al seu pas per Oristà, on, al contrari que 

als altres llocs mostrejats, la qualitat de l’aigua ha disminuït. Les causes de l’augment 

de la contaminació són segurament l’augment de l’activitat agrícola i ramadera i la 

relaxació en el control dels abocaments. 

 A mesura que ha millorat la qualitat de les aigües s’ha produït un augment de la 

població on la baixa diversiat havia estat remarcable. Per contra, aquells hàbitats on ha 

augmentat la degradació del medi aquàtic han vist empobrida la població d’odonats. 

 El Calopteryx virgo, la Boyeria irene, l’Onychogomphus uncatus i el Cordulegaster 

boltonii són considerats espècies idònies per mesurar l’estat mediambiental del medi 

aquàtic de la comarca d’Osona. 

 Actualment hi ha 8 espècies amenaçades a la comarca d’Osona. Caldria fer un 

seguiment d’aquestes espècies amenaçades per tal que el seu hàbitat no es degradi, 

fet que posaria en perill la seva presència. 

 Tot i la millora de l’estat de salut del medi aquàtic a Osona en general, és necessari 

vigilar certs hàbits, per poder evitar pèrdues o l’empobriment d’alguns hàbitats. 

 L’ús de purins en l’agricultura com a adob pot provocar problemes de contaminació 

a curt i mitjà termini si l’abocament és major del que la terra pot absorbir i assimilar. 

Aquest excés de purins a la terra pot originar filtracions a les capes freàtiques, 

contaminant els aqüífers, però també pot contaminar directament els rius degut a 

l’efecte rentat. Aquest efecte consisteix en l’arrossegament del purí cap a les conques 

hidrogràfiques quan hi ha precipitacions relativament intenses. 

 Caldria preservar aquells hàbitats on la intervenció de l’home ha estat poc acusada, 

mantenint-ne així la seva riquesa. 
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11. GLOSSARI 

En aquest apartat hi figura la definició d’aquelles paraules tècniques l’ús de les quals no 

és gaire corrent. Al cos del treball aquestes paraules estan marcades amb un “*”. 

 

Abundància: Quantitat d'individus de la població d’una espècie. 

Cercs: Apèndixs anals dels mascles per subjectar la femella durant 

l'aparellament. 

Diapausa : Període curt d'alentiment del desenvolupament. 

Distribució: Repartiment de les espècies sobre un territori. 

Eutròfia: Condicions d’anaerobiosi en un punt d’aigua produïdes per l’excés de 

nutrients. 

Exúvia: Pell o exosquelet que es desprèn de l'ultima muda larval. 

Faunística: Relatiu al conjunt d'animals d'una regió determinada. 

Hàbitat: Medi o territori on viu un organisme. 

Hemimetàbols: Que presenta una metamorfosi incompleta. 

Hialí: Transparent com el cristall. 

Imago: Forma definitiva de l'insecte adult i sexualment madur. 

Irisat:  Coloració aparent per la difracció dels raigs de llum sobre un cos. 

Larva: Primera i segona fase de desenvolupament abans de la metamorfosi. 

Metamorfosi: Canvi de forma i estructura que experimenta un animal en el seu 

desenvolupament postembrionari. 

Node: Punt d'unió entre les venes principals que serveix de reforç de les 

ales. 

Ovopositor: Aparell per facilitar la posta. 

Nimfa: Larva en la darrera fase de desenvolupament. 

Pterostigma: Àrea vistosa, opaca i sovint enfosquida a la part frontal de les ales, 

prop de l'extrem d'aquestes. És present en la majoria d'odonats. 

Teneral: Individu adult sexualment immadur. 
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ANNEX I 

En aquest annex hi figura tot el relatiu a les pràctiques realitzades al laboratori, que 

degut al seu volum no s’ha pogut incloure al cos del treball. És el cas del Procediment 

Normalitzat de Treball (PNT) de cada paràmetre analitzat. Cal tenir en compte, però, 

una sèrie de consideracions i precaucions comunes a tots aquests procediments. 

Les analítiques s’han dut a terme al laboratori del SART de la Universitat de Vic. Per 

poder fer les analítiques ha calgut un acord entre el Col·legi Sant Miquel dels Sants de 

Vic i la Universitat de Vic. A efectes legals i de seguretat ha estat necessari contractar 

una assegurança (Grup Catalana Occident) perquè se’m permetés treballar a 

l’esmentat laboratori amb totes les garanties. 

Les mesures de seguretat preses al laboratori han estat estrictes. Com que 

habitualment es treballava amb substàncies que podien ser perilloses, hi ha una sèrie 

de protocols que cal seguir a cada pràctica: 

• L’ús de guants de làtex a l’hora de manipular el material de laboratori i 

substàncies potencialment perilloses per evitar qualsevol accident. L’ús de guants 

també redueix la possibilitat de contaminació de les mostres i els reactius. 

• Ús d’ulleres de protecció quan es treballa amb substàncies que s’han d’escalfar o 

que són susceptibles a reaccionar violentament. 

• Tot material de laboratori que s’hagi escalfat s’ha de deixar refredar abans de 

tocar-lo, i per més seguretat és recomanable agafar-lo amb pinces. 

Els residus generats durant les pràctiques s’han de tractar degudament segons la seva 

naturalesa química i estat. 

• El residus aquosos neutres i no perillosos pel medi ambient es poden llençar per 

l’aigüera. 

• Els àcids i les bases s’han de neutralitzar abans de llençar-los per l’aigüera, o 

s’han d’emmagatzemar per ser tractats posteriorment per un gestor de residus 

especialitzat. 

• Els productes corrosius, tòxics o perillosos pel medi ambient s’han 

d’emmagatzemar degudament per tal de ser eliminats per un gestor de residus 

especialitzat. Els residus generats en les analítiques in situ en són un exemple. 

A continuació figura el Procediments Normalitzat de Treball (PNT) seguit en la 

determinació de cada paràmetre. 
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SÒLIDS TOTALS I SÒLIDS VOLÀTILS 
 
Objectiu: el paràmetre dels sòlids totals determina la quantitat total de matèria, tant en 
suspensió com dissolta, a la mostra d’aigua. El paràmetre dels sòlids volàtils determina 
la quantitat de matèria orgànica de la mostra. 
 
Disseny de l’experiment: 
 

Material: entre 40 i 110 ml de la mostra a analitzar (mínim per duplicat), 2 gresols 
(distingibles), una balança, un dessecador, pinces, guants de làtex, estufa de 105ºC 
i mufla de 550ºC. 

 

Procediment:  
1. Deixar assecar els gresols a l’estufa a 105ºC. Refredar-los en un dessecador 
fins a temperatura ambient. 
2. Pesar un gresol, procurant que estigui completament sec. Anotar-ne el pes (p0). 
3. Omplir el gresol amb aproximadament 60 ml de mostra (depenent de la mida 
del gresol). Tornar-lo a pesar i anotar el pes (p1). 
4. Repetir els passos 1 i 2 amb el segon gresol. 
5. Posar els gresols en una estufa a 105ºC un mínim de 4 hores, fins que el pes 
dels gresols esdevé constant. Anotar el pes definitiu dels 2 gresols (p3). 
6. Posar els dos gresols a una mufla a 550ºC durant dues hores. Deixar refredar 
els gresols fins a temperatura ambient en un dessecador i anotar-ne el pes (p4). 
Aquest punt és exclusiu per sòlids volàtils. 

 

Control de variables: 
- És necessari que la temperatura de l’estufa no superi els 105ºC, perquè entre 
105 i 110ºC els bicarbonats passen a carbonats i perdem massa en forma de 
CO2. També, entre 105 i 180ºC, s’escapa amoníac (perquè reaccionen sals 
d’amoni), sulfur d’hidrogen (a partir de sulfurs d’alcalins) i gasos orgànics (a partir 
de compostos orgànics). 
- Per evitar que s’alterin els resultats és millor no tocar els gresols directament 
amb les mans. Per això és convenient utilitzar pinces per agafar els gresols o fer 
servir guants de làtex. 
- El marge d’error dels resultats depèn en bona part de la precisió de la balança. 
És recomanable utilitzar una balança amb un marge d’error de ±0’1 mg. 

 
Recollida de dades: durant el desenvolupament de la pràctica s’han d’anar pesant els 
gresols. Cal anotar totes les pesades tal com s’indica al procediment. 
 
Resultats: Per obtenir els sòlids totals (ST) i els sòlids volàtils (SV) utilitzem les dades 
obtingudes, en els càlculs següents: 
 

p2–p0  p3–p2 ST = p1–p0 
*106

 =  mg/kg  SV= p1–p0 
*106 =  mg/kg 

 

Totes les mesures obtingudes (p0, p1, p2 i p3) han d’expressar-se en grams. 
 
Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 
Seguretat i residus: Cal tenir en compte els protocols de seguretat esmentats a l’inici 
de l’apartat. No es generen residus perillosos pel medi ambient, per tant es pot 
esbandir el gresol amb aigua destil·lada i llençar-la per l’aigüera. 
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SÒLIDS SUSPESOS TOTALS 
 

Objectiu: determinar la quantitat de matèria en suspensió de la mostra d’aigua. 
 

Disseny de l’experiment: 
 

Material: 100 ml de la mostra a analitzar (per duplicat), 1 matràs tipus Kitasato, 
equip de filtració, dos filtres circulars de fibra de vidre (marca Paperera del Besòs i 
0,45 μm de diàmetre), dos gresols plans (distingibles) pels filtres, un dessecador, 
pinces i una estufa de 105ºC. 

 

Procediment:  
1. Pesar el filtre, procurant que estigui ben sec i anotar-ne el pes (p0). Repetir el 
procés amb el segon filtre. Deixar-los en un gresol (assecat prèviament a 105ºC). 
2. Filtrar 100 ml de mostra amb cada filtre, utilitzant un matràs Kitasato (un matràs 
que permet filtrar per succió) i l’equip de filtració. Tornar els filtres als gresols 
corresponents. 
3. Posar les càpsules en una estufa a 105ºC un mínim de 4 hores, fins que el pes 
de les càpsules esdevingui constant. Anotar el pes definitiu de filtre (p1). 

 

Control de variables: 
- El marge d’error dels resultats depèn en bona part de la precisió de la balança. 
És recomanable utilitzar una balança amb un marge d’error de ±0’1 mg. 

 

Recollida de dades: durant el desenvolupament de la pràctica s’han d’anar pesant els 
filtres. Cal anotar totes les pesades tal com s’indica al procediment. 
 

Resultats: Per obtenir els sòlids suspesos totals (SST) utilitzem les dades obtingudes, 
en els càlculs següents: 
 

p1–p0 SST = v 
*106

 =  mg/l
 

v és el volum de mostra filtrada (250 ml). 
Totes les mesures de pes obtingudes (p0 i p1) han d’expressar-se en grams, i les de 
volum (v) s’han d’expressar en ml. 
 

Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 

Seguretat i residus: Cal tenir en compte els protocols de seguretat esmentats a l’inici 
de l’apartat. No es generen residus perillosos pel medi ambient, per tant es pot 
esbandir la càpsula amb aigua destil·lada i llençar-la per l’aigüera. 
 
 
DEMANDA QUÍMICA D’OXIGEN (DQO) 
 
Objectiu: determinar la quantitat d’oxigen consumit per la matèria existent a l’aigua. 
 
Disseny de l’experiment: 
 

Material: 2 ml de la mostra a analitzar, test de DQO (marca HANNA, ref. 
HI93754B25 i rang de 0 a 1500 ppm), digestor de 150ºC, pipeta, espectofotòmetre 
(amb un programa intern per llegir DQO), guants de nitril i ulleres protectores. 

El test de DQO utilitzat conté 40 mg aprox. de sulfat de mercuri (II) cristal·litzat, 1 ml de 
dicromat de potassi (0’25N) i 3 ml de reactiu sulfúric (que conté 10g de sulfat de plata 
per cada litre d’àcid sulfúric 96%). 
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Procediment:  
1. Agafar els un tub del test (amb els reactius inclosos), obrir-lo amb precaució i 
introduir-hi lentament 2 ml de mostra amb una pipeta.. 
2. Tapar el tub, capgirar el tub suaument un parell de vegades i posar-lo al 
digestor a 150ºC durant dues hores. 
3. Deixar refredar fins a temperatura ambient. 
4. Llegir els resultats amb un espectofotòmetre a 620 nm. 

 

Control de variables: 
- El material volumètric utilitzat ha de ser el màxim precís possible tenint en 
compte el volum de mostra utilitzat. 
- Cal utilitzar un tub control (blanc) per referenciar l’espectofotòmetre en el zero. 
Per fer-ho utilitzarem un tub del test amb 2 ml d’aigua destil·lada, seguint el 
mateix procediment que una mostra normal. 
- Cal que el tub estigui ben net per no interferir en la lectura de 
l’espectofotòmetre. 
- Hem d’utilitzar sempre el mateix tipus de tub perquè el tipus de material i el 
gruix pot interferir en la lectura de l’espectofotòmetre. 

 
Recollida de dades: S’han d’anotar els valors obtinguts en la lectura de 
l’espectofotòmetre. Per una millor precisió fel les lectures per triplicat. 
 
Resultats: Els valors que s’obtenen de la lectura amb l’espectofotòmetre ja són els 
resultats definitius. Això és així si l’espectofotòmetre conté un programa intern amb una 
recta patró que relaciona l’absorbància del tub amb la DQO. SI l’espectofotòmetre no 
tingués aquest programa intern caldria elaborar una recta patró amb hidrogen aftalat, 
mesurar l’absorbància de la recta i de la mostra i calcular la DQO de la mostra 
mitjançant una recta de regressió. 
 
Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 
Seguretat i residus: Els reactius que conté el test (àcid sulfúric concentrat, dicromat 
de potassi i sulfat de mercuri (II)) són o corrosius o tòxics i cal manipular-los amb conte, 
utilitzant guants de nitril i ulleres protectores. Com que els residus obtinguts són nocius 
pel medi ambient i segueixen sent corrosius s’han d’emmagatzemar i eliminar-los 
degudament, utilitzant un gestor autoritzat. 
 
 
FOSFATS 
 
Objectiu: determinar la quantitat de ions fosfat presents a la mostra d’aigua mitjançant 
el mètode Olsen-Watanable. 
 
Disseny de l’experiment: 
 

Material: 6 ml de la mostra a analitzar, dihidrogenfosfat de potassi (KH2PO4), 
molibdat d’amoni 4 hidrat ( (NH4)6Mo7O24·4H2O ), tartarat d’antimoni i potassi 3 
hidrat (C8H4K2O12Sb2·3H2O), solucions d’àcid sulfúric 1’5M i 5N (H2SO4), àcid 
ascòrbic (C6H8O6), matrassos aforats de 50 ml, 100 ml i 1000 ml, pipetes, 
comptagotes, vasos de precipitats de 50 ml i 500 ml, tubs d’assaig, 
espectofotòmetre, estufa de 105ºC, guants de làtex,  
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Procediment:  
1. Preparar els següents reactius i solucions: 
• Solució mare de 100 ppm de fòsfor: assecar el KH2PO4 a una estufa a 105ºC 
durant una hora. Refredar en un dessecador. Pesar-ne 0’4392g en un vas de 
precipitats de 500 ml i dissoldre-ho en aigua destil·lada. Passar-ho en un 
matràs aforat de 1000 ml i enrasar amb aigua destil·lada. Homogeneïtzar. 
• Solució de 10 ppm de fòsfor: Pipetejar 100 ml de la solució mare de 100 ppm 
de fòsfor i posa-la en un matràs aforat de 100 ml. Enrasar amb aigua destil·lada 
i homogeneïtzar. 
• Reactiu A: dissoldre 6 g de molibdat d’amoni en 125 ml d’aigua destil·lada. 
Dissoldre 0’1454 g de tartarat d’amoni i potassi en 50 ml d’aigua destil·lada. 
Barrejar les dues solucions anteriors en 500 ml d’H2SO4 5N. Passar-ho en un 
matràs de 1000 ml i enrasar amb aigua destil·lada. Homogeneïtzar. 
• Reactiu B: dissoldre 1’056 g d’àcid ascòrbic en 200 ml de reactiu A. 
Homogeneïtzar. 

2. Preparar una recta patró de 0, 0’2, 0’4, 0’6, 0’8 i 1 ppm de fòsfor de la següent 
manera: 
• Posar 0, 1, 2, 3, 4 i 5 ml de la solució patró de 10 ppm de fòsfor en 6 
matrassos aforats diferents de 50 ml. Afegir 1’5 ml d’H2SO4 1’5 M i 8 ml de 
reactiu B. Enrasar a 50 ml amb aigua destil·lada. 

3. Posar 6 ml de mostra en un matràs aforat de 50 ml. Afegir 1’5 ml d’H2SO4 1’5 M 
i 8 ml de reactiu B. Enrasar a 50 ml amb aigua destil·lada. 
4. Deixar reposar durant 20 minuts. 
5. Passar el contingut dels matrassos aforats en tubs d’assaig i fer una lectura 
d’absorbància a 882 nm amb l’espectofotòmetre. 

 

Control de variables: 
- El material volumètric utilitzat ha de ser el màxim precís possible tenint en 
compte el volum de mostra utilitzat. 
- El tub de control o blanc és el primer punt de la recta patró 
- Cal que els tubs d’assaig estiguin ben nets per no interferir en la lectura de 
l’espectofotòmetre. 
- Hem d’utilitzar sempre el mateix tipus de tub d’assaig perquè el tipus de 
material i el gruix pot interferir en la lectura de l’espectofotòmetre. 
- Cal treballar amb guants de làtex per no contaminar cap dels reactius. 

 

Recollida de dades: cal anotar l’absorbància de la recta patró i de la mostra. 
 

Resultats: cal elaborar una recta de regressió amb les concentracions i les absorbàncies 
de la recta patró. Amb la fórmula de la recta, y=mx+n, on y és la concentració de fòsfor, x 
és l’absorbància, m és el pendent i n és l’ordenada a l’origen; calcular la concentració de 
fòsfor a partir de les altres dades. Si s’utilitza una fulla de càlcul, com per exemple del 
programa Microsoft ® Excel 97-2008 per Windows o Mac, introduint les dades de 
concentració i absorbància de la recta patró calcula automàticament els valors de m i n 
així com el de R2, la regressió de la recta, que indica la desviació de la recta patró. Com 
més pròxima a 1 és R2 la desviació dels punts de la recta és menor. 
 

Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 

Seguretat i residus: cal anar en compte amb l’àcid sulfúric (H2SO4) ja que és corrosiu. 
És adequat treballar amb guants de làtex i ulleres de protecció. La pràctica no requereix 
l’ús de cap reactiu perjudicial pel medi ambient, de manera que es poden eliminar per 
l’aigüera diluïts amb aigua de l’aixeta. 
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COLIFORMS TOTALS 
 

Objectiu: determinar el nombre de microorganismes coliforms per unitat de mostra 
mitjançant el mètode NMP. 
 

Disseny de l’experiment: 
 

Material: 12 tubs d’assaig de 20 ml amb taps, gradetes, 12 campanes de Durham, 
estufa de cultiu a 37ºC, medi de cultiu específic per coliforms (Brilliant Green Bile 
2% o equivalent), pipeta automàtica d’1ml, tubs de pipeta estèrils, solució Ringer. 

 

Procediment:  
1. Preparar els 12 tubs en 4 sèries de 3 tubs etiquetats respectivament amb 100, 
10-1, 10-2 i 10-3. Afegir a cada tub 9 ml de medi de cultiu Brilliant Green Bile 2%. 
2. Sembrar els 3 tubs etiquetats amb 100 amb 1 ml de mostra (a cada un). 
3. Diluir 1 ml de la mostra en 9 ml de solució ringer (primera dilució) i afegir 1 ml 
de la solució resultant a cada tub 10-1. 
4. Diluir 1 ml de la primera dilució en 9 ml de solució ringer (segona dilució) i 
afegir 1 ml de la solució resultant a cada tub 10-2. 
5. Diluir 1 ml de la segona dilució en 9 ml de solució ringer (tercera dilució) i 
afegir 1 ml de la solució resultant a cada tub 10-3. 
6. Deixar els cultius entre 24 i 48 hores en una estufa a 37ºC. 

 

Control de variables:  
- Per evitar contaminar la mostra cal treballar sempre en condicions d’esterilitat. 
- Cal canviar la punta de la pipeta cada cop que s’introdueixi en una mostra 
diferent, i no s’han de treure mai de la zona estèril. 
- Cal cultivar la mostra un màxim de 48 hores després de recollir-la. 

 

Recollida de dades: Cal anotar en quants tubs d’assaig de cada sèrie s’ha produït gas 
(que ha quedat recollit en la campana de Durham). 
 

Resultats: a partir del nombre de tubs amb gas deduir el nombre de coliforms a partir 
de la taula següent: 

 

Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 

Seguretat i residus: després del comptatge cal destruir els cultius. Es fa introduint la 
mostra durant 20 minuts en un autoclau a 121ºC, per tal d’eliminar qualsevol 
microorganisme patogen que hi pugui haver a la mostra. 
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Cultius de coliforms al ser introduïts a l’estufa. 
 
 
IONS AMONI 
 

Objectiu: determinar la concentració de ions NH4
+ presents a la mostra d’aigua 

mitjançant un mètode colorimètric. 
 

Disseny de l’experiment: 
 

Material: 10 ml de mostra a analitzar, pipeta de 5 ml, test de determinació d’amoni 
(marca Aquamerck, ref. 1.08024.0001 i rang de 0’2 a 5 ppm) i guants de làtex. 
El test de determinació d’amoni inclou dos vials, una xeringa de 5 ml, un comparador 
desplaçable, un flascó de reactiu NH4-1, un de reactiu NH4-2 i un de reactiu NH4-3. 
 

Principi: El nitrogen amoniacal es presenta en l’aigua parcialment en forma de ions 
amoni i parcialment en forma d’amoníac lliure. La relació entre les dues formes 
depèn del pH. En una solució fortament bàsica, on pràcticament només hi ha 
amoníac, es produeix una transformació a monocloramina mitjançant un agent 
colorant. Aquesta, amb timol, forma un derivat blau d’indofenol. La concentració 
d’amoni es determina semicuantitativament per comparació visual entre el color de 
la solució i el de la targeta colorimètrica.  

 
Procediment:  

1. Omplir els vials 1 i 2 amb 5 ml de mostra. 
2. Afegir 12 gotes del reactiu NH4-1 al 2on vial i agitar. 
3. Afegir una microcullerada rasa del reactiu NH4-2 al 2on vial i agitar 
enèrgicament. 
4. Passats 5 minuts afegir 4 gotes del reactiu NH4-3 i agitar. 
5. Passats 7 minuts col·locar els vials 1 i 2 al comparador desplaçable i determinar 
la concentració de ions amoni fent una comparació visual del color entre els dos 
vials, utilitzant la targeta colorimètrica. 
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Control de variables:  
- En les mostres analitzades no hi ha substàncies que puguin interferir en la 
determinació. Les amines també es determinen en el procés. 
- Si la solució és tèrbola pot interferir en la comparació visual. Cal filtrar abans 
del primer pas del procediment. 
- El pH de la mostra inicial ha d’estar entre 4 i 13 (ajustar amb NaOH o H2SO4 si 
cal). 
- Els reactius s’han de conservar ben tancats a una temperatura d’entre 15ºC i 
25ºC. 

 

Recollida de dades: Cal anotar el valor obtingut en la determinació per comparació 
visual. Cal també mesurar el pH de la mostra abans del primer pas del procediment. Els 
resultats de la determinació es mesuraran en mg/l. 
 

Resultats: A partir dels resultats obtinguts en la determinació i tenint en compte el pH 
original de la mostra cal calcular el percentatge de ions amoni: 
 

pH Ions amoni (%) Amoníac lliure (%) 
6 100 0 
7 99 1 
8 96 4 
9 75 25 
10 22 78 

 

Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 

Seguretat i residus: és recomanable treballar amb guants de làtex ja que el reactiu 
NH4-1 és corrosiu i el reactiu NH4-3 nociu. Els reactius NH4-2 i NH4-3 són perillosos pel 
medi ambient de manera que els residus obtinguts, que segueixen sent perillosos s’han 
d’emmagatzemar i eliminar-los degudament, mitjançant un gestor de residus 
especialitzat. 
 

 
Valoració colorimètrica de l’amoni 
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IONS NITRIT 
 
Objectiu: determinar la concentració de ions NO2

- presents a la mostra d’aigua 
mitjançant un mètode colorimètric. 
 
Disseny de l’experiment: 
 

Material: 10 ml de mostra a analitzar, pipeta de 5 ml, test de determinació de nitrits 
(marca Aquamerck, ref. 1.08025.0001 i rang de 0’025 a 0’5 ppm) i guants de làtex. 
El test de determinació de nitrits inclou dos vials, una xeringa de 5 ml., un 
comparador desplaçable, dos flascons de reactiu NO2-1 i un de reactiu NO2-2. 
 

Principi: En una solució àcida els ions nitrit, en reaccionar amb l’àcid sulfanílic, 
formen una sal de diazoni, que reacciona amb el Diclorhidrat de N-(1-naftil)-
etilendiamina formant un azocolorant vermell violeta. La concentració de nitrit es 
determina semicuantitativament per comparació visual entre el color de la solució i 
el de la targeta colorimètrica. 

 

Procediment:  
1. Omplir els vials 1 i 2 amb 5 ml de mostra. 
2. Afegir 5 gotes del reactiu NO2-1 al 2on vial i agitar. 
3. Afegir una microcullerada rasa del reactiu NO2-2 al 2on vial i agitar 
enèrgicament. 
4. Passat 1 minuts col·locar els vials 1 i 2 al comparador desplaçable i determinar 
la concentració de ions nitrit fent una comparació visual del color entre els dos 
vials, utilitzant la targeta colorimètrica. 

 

Control de variables:  
- En les mostres analitzades no hi ha substàncies que interfereixin en la 
determinació. 
- Si la solució és tèrbola pot interferir en la comparació visual. Cal filtrar abans 
del primer pas del procediment. 
- El pH de la mostra inicial ha d’estar entre 2 i 10 (ajustar amb NaOH o H2SO4 si 
cal). 
- Els reactius s’han de conservar ben tancats a una temperatura d’entre 15ºC i 
25ºC. 

 
Recollida de dades: Cal anotar el valor obtingut en la determinació per comparació 
visual. Els resultats de la determinació es mesuraran en mg/l. 
 
Resultats: El valor obtingut en la determinació per comparació visual és el definitiu. 
 
Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 
Seguretat i residus: és recomanable treballar amb guants de làtex ja que el reactiu 
NO2-2 irritant. A més aquest mateix reactiu és perillós pel medi ambient de manera que 
els residus obtinguts, s’han d’emmagatzemar i eliminar-los degudament, mitjançant un 
gestor de residus especialitzat. 
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OXIGEN DISSOLT 
 
Objectiu: determinar la concentració d’oxigen molecular (O2) dissolt a la mostra d’aigua 
mitjançant el mètode Winkler (determinació volumètrica i iodomètrica). 
 
Disseny de l’experiment: 
 

Material: 60 ml de mostra a analitzar, pipeta de 5 ml, test de determinació d’oxigen 
(marca Aquamerck, ref. 1.11107.0001 i rang de 0 a 10 ppm) i guants de làtex. 
El test de determinació d’oxigen inclou un flascó amb boca esmerilada de 60 ml., un 
recipient d’assaig graduat, un flascó de reactiu O2-1, un de reactiu O2-2, dos de 
reactiu O2-3, un de reactiu O2-4 i un flascó de reactiu O2-5 amb una xeringa 
graduada per la valoració. 
 

Procediment:  
1. Omplir el flascó de boca esmerilada de manera que no hi quedi cap bombolla 
d’aire al tapar-lo. 
2. Afegir 5 gotes del reactiu O2-1 i 5 gotes del reactiu O2-2, tapar el flascó de 
manera que no quedin bombolles d’aire i agitar. Deixar-ho reposar durant un minut. 
3. Afegir 10 gotes del reactiu O2-3, tapar el flascó de manera que no quedin 
bombolles d’aire i agitar. 
4. Netejar el recipient d’assaig vàries vegades, primer amb aigua destil·lada i 
després amb la mostra (amb els 3 primers reactius). 
5. Abocar 5 ml de mostra al recipient d’assaig i afegir una gota del reactiu O2-4 i 
agitar per balanceig, fins que la mostra assoleixi un color blau homogeni. 
6. Omplir la xeringa graduada fins a la marca dels 0 ml amb el reactiu O2-5. 
Abocar el reactiu a la mostra mentre s’agita el recipient d’assaig constantment per 
balanceig. Aturar-se quant el color de la mostra viri a blanc. 

 

Control de variables:  
- El resultat de la determinació es pot veure afectat si a la mostra hi ha partícules 
de manganès, clor activat, ions sulfur, ions sulfit, ions ferro (II) i ions ferro (III). 

 
Recollida de dades: La quantitat d’oxigen dissolt a la mostra és directament 
proporcional al volum de reactiu O2-5 consumit. La relació entre els dos valors està 
impresa a la pipeta graduada (allà on es pari la xeringa s’indica el valor d’oxigen dissolt 
de la mostra). Els resultats de la determinació es mesuraran en mg/l. 
 
Resultats: El valor obtingut en la determinació per comparació visual és el definitiu. 
 
Conclusions: amb les dades obtingudes en tots els paràmetres de l’aigua mesurats i 
les dades que es van obtenir fa 20 anys es podran extreure les conclusions pertinents. 
 
Seguretat i residus: és recomanable treballar amb guants de làtex ja que el reactiu 
NO2-2 irritant. A més aquest mateix reactiu és perillós pel medi ambient de manera que 
els residus obtinguts, s’han d’emmagatzemar i eliminar-los degudament, mitjançant un 
gestor de residus especialitzat. 
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