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Introducció

F.E.M.‐GUIES és una col∙lecció de claus d'identificació de macroinvertebrats
aquàtics. Aquests apleguen diferents grups d’organismes aquàtics que habiten tant
rius com llacs i llacunes i als que el grup de recerca F.E.M. (Freshwater Ecology and
Management) de la Universitat de Barcelona ha dedicat més de 30 anys d’estudi.

Tal com vàrem explicar quan vàrem editar la primera guia de la sèrie dedicada als
efemeròpters (Pace et. al., 2013), el que pretenen les guies és proporcionar eines
per estudiar la biodiversitat dels rius i aprofundir en el coneixement dels
macroinvertebrats, organismes que són visibles a simple vista i que majoritàriament
són larves d’insectes aquàtics. Ja es disposa de guies de famílies dels insectes
aquàtics, ara es tracta de conèixer no només els gèneres sinó també les espècies o
grups d’espècies més comuns per aprofundir en els estudis de biodiversitat. Moltes
de les espècies d’insectes aquàtics definides a partir de la seva morfologia adulta,
no han estat descrites en la seva fase de larva. També es pot donar el cas que dues o
tres espècies descrites amb l’adult tinguin larves que morfològicament no es
diferencien. En aquests casos parlem de grups d’espècies (el que s’indica com a gr. a
les claus), el que vol dir que inclouen diverses espècies.

Aquesta segona guia es dedica als Plecòpters (INSECTA: PLECOPTERA). La guia
segueix el mateix model que la dels Efemeròpters, amb claus dicotòmiques molt
gràfiques, acompanyades de fotografies dels caràcters que es fan servir a la clau. Els
exemplars fotografiats són en sa majoria larves recol∙lectades expressament per fer
les fotos, o bé els que tenim en la col∙lecció científica del grup de recerca.

Insistim en que es tracta de guies temàtiques que es dediquen a un abast
territorial determinat, en el nostre cas als rius Llobregat i Besòs, i el material en gran
part prové dels estudis que realitzem en el marc del programa “Estudis de la
Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona” finançat per la Diputació
de Barcelona. Per tant, en el cas que es vulgui fer servir aquesta guia en altres rius
catalans que no siguin el Llobregat i el Besòs, s’ha d’anar en compte, ja que hi ha
gèneres o espècies que poden no estar a la guia i algunes de la guia no estar al lloc a
on nosaltres mostregem. Siguem, doncs, prudents a l’hora d’utilitzar‐la. No es pot
descartar, tampoc, que trobeu algun gènere o espècie que no sigui en aquesta guia i
per tant, en cas de dubte, abans d’una identificació errònia, podeu contactar amb
nosaltres a través de www.ub.edu/fem
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Com fer servir aquesta guia

Aquesta guia funciona en forma de clau dicotòmica de trets morfològics amb
fotografies que ajuden al reconeixement dels caràcters a diferenciar.

En primer lloc cal determinar el nivell taxonòmic de família de l’ordre dels
Plecòpters (veure pàgina 6 de la guia).

Per cada família hi ha una o vàries claus dicotòmiques en les que cada caràcter
que es fa servir a la clau s’indica amb una lletra. Aquesta lletra correspon a una
fotografia de la làmina indicada on s'il∙lustra de forma clara el que cal observar per
diferenciar una espècie de l’altra.

El nivell taxonòmic al que s’arriba habitualment amb aquesta guia és el d’espècie,
grups d’espècies (gr.) o gènere.

En algun cas s’ha inclòs algun gènere o alguna família que, o bé és molt poc
freqüent o no ha estat trobat i identificat durant el període en que es van fer les
fotografies o les fotografies que teníem en el moment no eren de prou qualitat i per
tant ja les inclourem en una propera versió de la clau (s’indica amb un *).

ORDRE

Família

Gènere

Grup d’espècies

Espècie

El codi de colors que s’ha utilitzat en aquesta guia és el següent:
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Trets morfològics de les nimfes de Plecòpter

Cap i peces bucals

antena

pronot mesonot metanot

ull

ocels

Segments abdominals:
tergites (dorsals) i 
esternites (ventrals)

cerc

fèmur

tíbia

unglestars

Morfologia general

cap
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Palp maxil∙lar

Palp labial

glossa paraglossa

submèntum

folres alars (2on i 3er segment) 



PLECÒPTERS

Glossa / 
Paraglossa

de les mateixes 
dimensions

9

Clau de famílies

Famílies
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paraglossa > glossa
Brànquies 
coxals

Sí

no
Últim article 
dels palps 
maxil∙lars

molt més petit 
que el precedent

la meitat del 
precedent

Longitud potes / 
longitud abdomen

més curtes

més llargues
Separació tergites

esternites

de la 2a a la 4a ó 5a

de la 2a a la 9a

Articles del
tars

de longitud creixent

2n més petit que 1r i 3r

Leuctridae

Nemouridae

Capnidae*

Taeniopterigidae*

Perlidae

Chloroperlidae

Làmina 1

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Perlodidae
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Làmina 1. Clau de famílies
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Antenes

Leuctridae

amb protuberàncies 
transversals a la part interna 

d’alguns artells
Leuctra geniculata

a

Làmina 2
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sense 
aquesta 

característica

a

Pronot

amb sedes

glabre, 
sense sedes

Leuctra major

b

Làmina 1. Leuctridae

Leuctra

c

b

Leuctra spp.

c
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Proesternit amb 
traqueobrànquies

Nemouridae

absents

Làmina 3

presents

Traqueobrànquies

nombroses i 
filamentoses

3 parells i 
tubulars

Protonemura

a

Amphinemura

Nemoura

b

Làmina 2. Nemouridae

a b c

c



Angle anterior del 
subméntum

amb una sutura Dinocras

PerlaSense sutura

a

b
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Perlidae Làmina 4

D. cephalotes

a b

P. marginata

Làmina 4. Perlidae



Pronot
angles arrodonits i amb 
sedes de llargada regular

Siphonoperla

Xanthoperla*

quadrangular i 
sedes més 
llargues als  
angles

a
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Chloroperlidae Làmina 5

a

S. torrentium

Làmina 4. Chloroperlidae

Coloració de les 
tergites 

abdominals

Alternança de bandes 
ombrejades i clares

Sense aquesta 
característica

Chloroperla*
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Vora interna de 
les lacínies

glabra Perlodes*

amb sedes
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Perlodidae Làmina 6

Làmina 3. Perlidae

Segments abdominals amb les 
tergites i esternites separades

1 a 4

1 a 2

a

+

1 a 3 Arcynopteryx*

Extrem de les 
paraproctes

en punta

arrodonit

Isoperla

Altres Perlodidae*

b

c

a cb
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