
Butll. Centre d’Est. Natura B-N 33: 31 - 38 Santa Coloma de Gramenet 2022

MALACOLOGIA

Noves dades sobre la distribució del cargol Ciliella

ciliata (W. Hartmann, 1821) a Catalunya.

Eva Cassasas1, Jacint Altimiras1, Agustí López Pla2, Margot Bosch1

Dedicat a la Paquita Pipó.

I als nostres amics

Miquel Bullich (La Guàrdia d’Ares),

i Lluís Obradors (Colònia Soldevila).

RESUM

Es donen vint-i-una noves cites on s’ha trobat Ciliella ciliata (W. Hartmann, 1821) a

Catalunya, després de disset anys de recerca malacològica. Aquestes cites mostren una

distribució més àmplia i homogènia del tàxon entre les diferents comarques pirinenques,

i a més aporten la primera cita al Pallars Sobirà i les dues cites més meridionals del

Principat, al Berguedà i al Solsonès.

Paraules Clau: Ciliella ciliata, Hygromiidae, Malacologia, Pirineus, Catalunya.

RÉSUMÉ

On rapporte vingt-et-un nouvelles citations oú il a été trouvé Ciliella ciliata (W. Hart-

mann, 1821) à Catalogne, dépuis dix-sept années de recherche malacologique. Ces cita-

tions montrent une distribution plus large et homogène de ce taxon entre les différentes

contrées au sud des Pyrénées catalans, et en plus on le rapporte par première fois du Pa-

llars Sobirà et les deux citations situées plus au sud de Catalogne, soit dans les contrées

du Berguedà et du Solsonès.

Mots clés: Ciliella ciliata, Hygromiidae, Malacologie, Pyrénées, Catalogne.
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1. Introducció

El tàxon Ciliella ciliata (W. Hartmann,

1821) és un cargol higròfil que presen-

ta una distribució europea força par-

ticular. Així doncs es troba a l’oest

i al sud dels Alps, al est fins al Ta-

gliamento i el sud de Caríntia, al sud

fins els Apenins toscans (Fechter &

Falkner, 1993); o sigui a Àustria,

França, Suïssa (Kerney et cols., 1983)

i Itàlia (Cossignani & Cossignani,

1995; Kerney et cols., 1983). Darre-

rament Bertrand l’ha trobat aïllada en

els departaments francesos de l’Ardèc-

he (2020) i de Var (2018). També es

troba al centre (Aragó) (Altimira &

Balcells, 1972; Altonaga et cols.,

1994; Escolà & Bech, 1986; Puente,

1994) i a l’est dels Pirineus (Fechter

& Falkner, 1993; Kerney & Came-

ron –Bertrand–, 1999): al Principat

d’Andorra (Bertrand, 2021; Borre-

dà et cols., 2010; Martínez-Ortí et

cols., 2010; Vilella, 2001), a Cata-

lunya (Altimira, 1963; Bech, 1994;

Bertrand, 2003; Serrano, 2004 i

2009; Serrano, G. & Garcia-Petit

(2000); Vilella 1995 i 2001) i al Ros-

selló (Bertrand, 2003).

L’esmentada espècie va ser descoberta a

Catalunya per Carlos Altimira el 1962,

concretament al riu de Mola (Josa i Tui-

xent) (Altimira, 1963).

Aquest tàxon ha estat citat al Princi-

pat de Catalunya dels següents indrets,

agrupats per comarques (els noms en

cursiva no segueixen la toponímia de

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-

talunya (ICGC)):

Alt Urgell: Riera de Mola (Josa i

Tuixent) (Altimira, 1963); Riu Se-

gre (Alàs i Cerc) (Bertrand, 2003);

La Plana (Josa i Tuixent) (Serrano,

2009).

Berguedà: Torrent de les Mulleres

(Saldes) (Vilella, 2001); Clot Fons

Coll de la Balma (Saldes) (Serrano,

2009); Coll de la Balma (Gisclareny)

(Serrano, 2009); Estret de Moron-

ta (Saldes) (Serrano, 2009); Gresolet

(Saldes) (Serrano, 2009); Torrent de

les Dogues (Saldes) (Serrano, 2009).

Cerdanya: Pi (Bellver de Cerdanya)

(Bech, 1994); Barranc Feixant (Mon-

tellà i Martinet) (Vilella, 2001); Ri-

era de Bastanist (Montellà i Martinet)

(Vilella, 2001); Fou de Bor (Bellver

de Cerdanya) (Bertrand, 2003).

Solsonès (CTFC i CEL): (La Coma

i la Pedra; Sant Llorenç de Morunys)

(CG87); (Guixers) (CG97).

Val d’Aran (Vilella, 1995): Colh de

Pruedo (Arties, Naut Aran); Eth Bos-
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quet (Aubèrt, Vielha e Mijaran).

Ciliella ciliata viu en indrets humits

(Bech, 1990). Al llarg de rierols, prats,

boscos, sota pedres, a les clivelles de les

roques (Bech, 1990), bancs de les ribes

dels rierols, entre la vegetació, roques

humides i a la muntanya (Kerney &

Cameron –Bertrand–, 1999). Fins

els 2000 m. (Kerney & Cameron

–Bertrand–, 1999).

2. Metodologia

La determinació de Ciliella ciliata és re-

lativament fàcil donades les caracterís-

tiques conquiològiques peculiars, ja que

presenta unes espícules encorbades si-

tuades a la darrera volta carenada que

la fan inconfusible. Aquestes espícules

són caduques i així, en aquests casos si

manquen aquests elements, a la deter-

minació ajuden la forma general de la

closca, la superfície estriada transver-

sal amb estries obliqües, el peristoma

reflectit esblanqueït, umbílic estret i la

mida (figura 1).

Els individus vius sols han estat ob-

servats, és a dir no han estat recollits

ja sigui pel seu estat de ”gairebé ame-

naçat” (UICN 2007) (Verdú y Ga-

lante, 2009) o per trobar-se dins de

parcs naturals o espais naturals prote-

gits, anotant el seu nombre i alguns

d’ells a més, han estat fotografiats; men-

tre que les closques (individus morts) sí

que han estat recollides.

Per la terminologia dels indrets i mu-

nicipis s’ha utilitzat la toponímia de

l’ICGC. S’han escrit els topònims en lle-

tra cursiva quan no coincideixen amb els

topònims de l’ICGC.

Les altituds de les estacions mostreja-

des d’aquest treball estan arrodonides a

l’alça, acabant totes amb 0 o 5 m.

3. Resultats

Es referencien vint-i-una estacions mos-

trejades amb presència de Ciliella cilia-

ta (W. Hartmann, 1821) agrupades per

comarques i per ordre cronològic, en les

que hi consten l’indret, el municipi (en-

tre parèntesi), l’altitud, la data, l’hàbi-

tat, les coordenades UTM (només en la

mostra del Solsonès), el nombre d’indi-

vidus observats i el nombre de closques

recollides.

Alt Urgell

Riu d’Arsèguel, Molí de Vinyoles. Ca-

va (Cava). 930 m. 30/VIII/2009. Riba

esquerra. 2 individus i 7 closques.

Riu d’Arsèguel, Molí d’Arsèguel (Arsè-

guel). 895 m. 30/VIII/2009. Riba es-

querra (línia de flotació). 2 closques.

Riu Nàpel, prop font Josana. Cava (Ca-

va). 1285 m. 25/IV/2010. Riba i prat.
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4 closques.

El Muntanyó. La Guàrdia d’Ares (Les

Valls d’Aguilar). 1250 m. 4/IX/2011.

Fageda. 1 closca.

-Riu de Cerc, àrea recreativa del Tor-

rent de Cerc. Cerc (Alàs i Cerc). 920

m. 5/VIII/2012. Riba esquerra. 3 indi-

vidus i 23 closques.

-Del Pont de Bar nou al Pont de Bar vell

(El Pont de Bar). 850 m. 7/X/2012.

Riba esquerra del Segre. 4 closques.

-Riu de Sant Joan. Sant Joan Fu-

mat (Les Valls de Valira). 940 m.

11/VIII/2013. Riba esquerra. 1 indi-

vidu.

-Del Coll del Grau al Coll d’Ares. Ars,

Asnurri (Les Valls de Valira). Parc

Natural de l’Alt Pirineu. 1920 m.

18/VIII/2019. Pineda Obaga. 1 clos-

ca.

-Obaga de la Guàrdia. La Guàrdia

d’Ares (Les Valls d’Aguilar). 1360 m.

16/VIII/2020. Fageda. 1 individu.

-El Cadinell, prop del Coll de Jovell.

Josa de Cadí (Josa i Tuixent). Parc

Natural del Cadí-Moixeró. 1810 m.

2/X/2021. Obaga; pineda i tartera. 3

individus.

-Torrent de Ribanegra. Cornellana (La

Vansa i Fórnols). 1180 m. 9/X/2021.

Riba esquerra. 10 closques.

Berguedà

-Riera de Gresolet (Saldes). Parc

Natural del Cadí-Moixeró. 1200 m.

1/VIII/2004. Ribes dreta i esquerra. 2

individus i 5 closques.

-Del Collell a la Collada del Teuler (Sal-

des). Parc Natural del Cadí-Moixeró.

1840-1965 m. 29/VII/2012. Paret cal-

cària. 5 closques.

-Baga de les costasses (Gósol). 1775 m.

9/IX/2012. Pineda Obaga. 1 closca.

-Del Coll de la Trapa al Coll de Pradell

(Saldes). 1670 m. 17/V/2015. Pineda

Obaga. 2 closques.

-Torrent de la Font del Faig (Giscla-

reny). Parc Natural del Cadí-Moixeró.

970 m. 16/X/2021. Riba dreta. 1 clos-

ca.

-L’adou o dou del Bastareny (Giscla-

reny). Parc Natural del Cadí-Moixeró.

975 m. 17/X/2021. Riba dreta. 8 clos-

ques.

-Torrent de la Muga (Gisclareny). Parc

Natural del Cadí-Moixeró. 960 m.

17/X/2021. Riba dreta. 4 closques.

-Baga de Peguera, prop del Gorg de l’O-

lla. Espai Natural protegit. Peguera

(Fígols). 1620 m. 24/X/2021. Pineda.
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1 individu.

Pallars Sobirà

-Riu Major. Barranc de Romaior.

Bresca, Useu (Baix Pallars). 590 m.

20/VI/2021. Darrer tram. 1 closca.

Solsonès

-Del Molí del Bancell al Mirador dels

Presidents, camí a Sant Pere de Grau-

descales (Guixers). 890 m. 11/X/2021.

CG96. Fageda. 21 closques.

4. Discussió

Ciliella ciliata és una espècie no rara en

el seu hàbitat, tot i que a vegades és un

xic difícil de trobar. La seva closca és

molt fràgil i possiblement abans d’arri-

bar a les línies de flotació, tot i haver-la

trobat en aquestes, queda malmesa o es

desintegra. Es coneix de zones humides,

però caldria remarcar que la temperatu-

ra dels indrets on es troba pot arribar a

ser freda o molt freda. També es troba

tant en fagedes com en pinedes (pi roig

o pi negre) de les obagues i no sempre

prop de rierols, torrents o rius.

Hi ha una cita de Ciliella ciliata en el

Sector 1 del treball ”Estudi del medi cos-

taner” a Catalunya, però no s’hi esmen-

ta cap localitat.

Amb aquestes troballes s’observa una

distribució geogràfica pirinenca més ho-

mogènia enllaçant la Cerdanya, l’Alt

Urgell, Andorra, el Pallars Sobirà i era

Val d’Aran, així també ho feien preveu-

re les cites cerdanes de Bellver de Cer-

danya (Bertrand, 2003) i Montellà i

Martinet (Vilella, 2001) i la cita al-

turgellenca d’Alàs i Cerc (Bertrand,

2003). La cita de Romaior constitueix

la primera cita de Ciliella ciliata al Pa-

llars Sobirà. I amb les cites de Peguera

i Sant Pere de Graudescales s’amplia la

distribució vers el Prepirineu (Berguedà

i Solsonès) constituint, per ara, les cites

més meridionals conegudes. La cita de

més altitud la trobem a 1920 m. a les

Valls de Valira; i la cita de menys alti-

tud (590 m.) al Pallars Sobirà. Una de

les estacions mostrejades es troba dins

el Parc Natural de l’Alt Pirineu, sis es

troben dintre del Parc Natural del Cadí-

Moixeró i una es troba dins l’Espai Na-

tural protegit de la Serra d’Ensija-els

Rasos de Peguera.

Bertrand (2003) ha contribuït al co-

neixement de la distribució de Ciliella

ciliata al Rosselló, citant-la de Toès i

Entrevalls, i Mentet, al Conflent.
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da bibliogràfica rebuda del personal del

Centre d’informació i interpretació del
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