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Resum

S’ha descobert una població de nàiades del gènere
Anodonta en un petit embassament a l’extrem nord
de la conca de la Tordera. Els exemplars examinats
pertanyen a Anodonta anatina (Linnaeus, 1758),
entesa com un conjunt de tàxons, un dels quals
sembla endèmic dels Pirineus orientals; el nom més
antic per aquest és A. penchinati Bourguignat, 1881.
També són atribuïbles al tàxon nominal A. latirostris
Drouet, 1893, originalment descrit a partir de ma-
terials recol·lectats a la mateixa conca, i que és la
resposta ecofenotípica a un ambient d’aigües quietes
amb fons de sauló cobert de llim. La reintroducció
d’aquesta nàiade, amenaçada i protegida a Catalu-
nya, seria desitjable als ambients recuperats de tota la
conca, per motius de biodiversitat i funcionalitat, i
potser com a mesura addicional per al manteniment
de la qualitat de l’aigua. La translocació s’hauria de
realitzar a partir de larves procedents d’aquesta
població supervivent.

PARAULES CLAU: nàiades, Anodonta anatina,
Anodonta penchinati, Anodonta latirostris,
Unionidae, Catalunya, variació ecofenotípica,
conservació.

Abstract

A surviving population of the genus Anodonta
(Bivalvia: Unionoida) in the Tordera drainage

A population of naiads or freshwater mussels be-
longing to the genus Anodonta has been discovered
in a small reservoir at the northern edge of the
Tordera drainage in Catalonia. The specimens exa-
mined belong to Anodonta anatina (Linnaeus,
1758), understood as a group of taxa, one of which
may be endemic to the eastern Pyrenees; the oldest
name for this is A. penchinati Bourguignat, 1881.
They are also attributable to the nominal taxon A.
latirostris Drouet, 1893, originally described from
material collected in the same drainage, being an
ecophenotypic response to a still-water environment
with a dioritic sand bottom covered by silt. The
reintroduction of this naiad, which is endangered and
protected in Catalonia, into restored environments
throughout the drainage would be desirable, for
biodiversity and functional reasons, and perhaps as
an additional measure for the maintenance of water
quality. The reintroduction should be carried out
with larvae from this surviving population.

KEY WORDS: naiads, Anodonta anatina, Anodonta
penchinati, Anodonta latirostris, Unionidae,
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Resumen

Una población superviviente de la náyade
Anodonta cygnea L. en la cuenca del Tordera

Se ha descubierto una población de náyades del gé-
neroAnodontaen un pequeño embalse en el extremo
norte de la cuenca del Tordera, en Cataluña. Los
ejemplares examinados pertenecen a Anodonta ana-
tina (Linnaeus, 1758), entendida como un conjunto
de taxones, de los que uno parece endémico de los
Pirineos orientales; el nombre más antiguo para éste
es A. penchinati Bourguignat, 1881. También son
atribuibles al taxón nominal A. latirostris Drouet,
1893, originalmente descrito a partir de materiales
recolectados en la misma cuenca, y que es la respues-
ta ecofenotípica a un ambiente de aguas quietas con
fondo de arena diorítica cubierto de limo. La reintro-
ducción de esta náyade, amenazada y protegida en
Cataluña, sería deseable por motivos de biodi-
versidad y funcionalidad, y quizás como medida adi-
cional para el mantenimiento de la calidad del agua.
La translocación debería realizarse a partir de larvas
procedentes de esta población superviviente.

PALABRAS CLAVE: náyades, Anodonta anatina,
Anodonta penchinati, Anodonta latirostris,
Unionidae, Cataluña, variación ecofenotípica,
conservación.

Introducció

La fauna aquàtica que poblava originalment
la conca de la Tordera era rica i interessant (ve-
geu, per exemple, Bofill et al., 1921). La seva
situació geogràfica i la topografia variada per-
metien l’existència de diverses comunitats, les
quals abastaven des de les capçaleres, situades
als massissos del Montseny i del Montnegre,
amb afinitat eurosiberiana o fins i tot boreo-
alpina, fins a les zones baixes de corrent lent i
caràcter mediterrani.

Avui resta només una part del que fou la ri-
quesa de la Tordera. La destrucció de l’estany
de Sils al segle XVII comportà la desaparició
del més gran dels ambients lacustres, però els
recs de drenatge que solquen l’antic fons del
llac conservaren poblacions de moltes espècies.

Als voltants del poble de Tordera subsistiren
fins fa molt poc unes llacunes on es trobava
una fauna aquàtica excepcionalment variada.
En anys recents, la minva de cabal, causada
per la desviació d’aigua per a usos agrícoles,
urbans i industrials, el rebliment d’estanys
marginals, i la contaminació per residus rama-
ders i industrials, havia convertit la majoria
dels cursos baixos de la conca en veritables
clavagueres sense cap interès faunístic. La
posada en marxa de depuradores d’aigües resi-
duals ha permès millorar la qualitat d’alguns
d’aquests rius, però la fauna original ja havia
desaparegut.

La restauració dels rius no pot ser completa
si no implica recuperar la fauna que hi vivia.
Però cal tenir present que les diferents con-
ques, sobretot en països de clima mediterrani,
estan més o menys aïllades, i això pot haver
afavorit la diferenciació de les poblacions que
habiten a cada conca. D’altra banda, és possi-
ble que determinats patògens o paràsits puguin
transportar-se entre conques amb el tragí d’es-
pècies aquàtiques. És important, doncs, saber
si a la mateixa conca existeixen encara pobla-
cions supervivents de les espècies aquàtiques
autòctones. Els plans de reintroducció haurien
de partir d’aquestes darreres poblacions, si és
que en queda cap.

En aquest article donem a conèixer una po-
blació de gran valor. Es tracta del darrer nucli
conegut a tota la conca de la Tordera d’una
espècie de nàiade (bivalve del grup dels
uniòrids, tots ells d’aigua dolça i de mida
grossa). Aquesta espècie té un interès afegit,
perquè una població densa pot actuar com
una depuradora natural, força efectiva, ade-
quada per a tractar càrregues moderades de
contaminants.

Les nàiades de la Tordera

Les primeres notícies sobre l’existència de
nàiades a la Tordera les va fornir Drouet
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FIGURA 1. Aspecte extern de la valva dreta d’un exemplar d’Anodonta del pantà d’en Matllo (extrem nord de la
conca de la Tordera, Catalunya). La longitud de la conquilla és de 14,5 cm. Noteu la forma relativament
allargassada, ampla i truncada de la part posterior, que és característica de l’espècie nominal A. latirostris.

Outer view of the right valve of a specimen of Anodonta from pantà d’en Matllo (northern edge of the Tordera
drainage, Catalonia). The shell length is 14.5 cm. Notice the relatively elongated, wide and truncated posterior
part, characteristic of the nominal species A. latirostris.



74

(1893), al seu llibre sobre les espècies d’aquest
grup que havia recol·lectat durant un llarg vi-
atge per Espanya. Al curs baix del riu, prop
del poble homònim, trobà dues espècies.
Aquell autor pertanyia a l’anomenada «Nou-
velle école», un corrent taxonòmic format per
prolífics descriptors d’espècies noves sense
gaire fonament (Altaba & Traveset, 1985).
No és estrany, doncs, que descrivís com a
nova per a la ciència la que pertany al gènere
Anodonta Lamarck, 1819: va anomenar-la
Anodonta latirostris Drouet, 1893.

Els autors que després vam estudiar els
mol·luscs d’aquesta zona (Bofill et al., 1921;
Haas, 1929; Altaba, 1992a, b) recolliren aquesta
citació, considerant però que l’espècie descri-
ta per Drouet seria un sinònim de l’àmplia-
ment distribuïda Anodonta cygnea (Linnaeus,
1758). L’única altra citació d’aquest gènere a
la conca de la Tordera es refereix a conquilles
fragmentades que aparegueren a la vora d’un
canal a l’antic estany de Sils (Altaba, 1992b).
El dibuix que acompanyava la descripció ori-
ginal d’A. latirostris va ser reproduit per Bofill
et al. (1921: làm. II, fig. 31). També Azpeitia
(1933) va copiar la descripció sencera, però
sense arribar a cap conclusió taxonòmica.

La recent troballa d’exemplars d’Anodonta
cygnea a Catalunya (Altaba, Romero de Teja-
da & Xifra, en prep.) ha permès resoldre la
qüestió de si hi havia més d’una espècie del
gènere en aquest país (Altaba, 1992a). En efec-
te, la veritable A. cygnea hi és molt rara i loca-
litzada, mentre que totes les altres citacions
catalanes corresponen a A. anatina Linnaeus,
1758. Aquesta darrera espècie, distinta però
sovint confosa a causa de la seva gran variabi-
litat, té una distribució presumiblement pale-
àrtica (Ellis, 1978), encara que a les conques
mediterrànies és en realitat un complex d’espè-
cies de distribució restringida (Altaba, 1996a;
Nagel et al., 1996, 1998; Nagel, 1999). Les
poblacions dels Pirineus orientals són un
d’aquests tàxons no reconeguts fins ara (Altaba,
en prep.). El nom més antic disponible per
aquest endemisme català és Anodonta penchi-

nati Bourguignat, 1881, descrita a partir
d’exemplars recollits a Portvendres, al Vallespir
(Haas, 1969).

La distribució original del gènere Anodon-
ta a Catalunya mostrava discontinuïtats im-
portants. Vers el nord, hi ha força citacions a
les conques que arriben a l’Empordà i al
Rosselló; vers el sud, en canvi, hi ha una gran
zona on no se n’ha trobat mai cap, i les locali-
tats més properes són a la conca de l’Ebre
(Altaba, 1992a, b). La població de la Tordera,
doncs, constituïria una població perifèrica,
amb l’interès genètic que això podria com-
portar. De tota manera, és difícil imaginar un
aïllament efectiu perllongat, per raons geogrà-
fiques i ecològiques. Pel que fa a la topografia
local, cal tenir present que les capçaleres sep-
tentrionals de la conca es troben en una zona
d’escàs relleu, on neixen diversos rierols que
són afluents de les conques veïnes. D’altra
banda, les espècies d’Anodonta són nàiades
excepcionals, perquè durant la seva etapa lar-
vària parasitan una gran varietat de peixos
(Giusti et al., 1975; Trdan & Hoeh, 1982).
Sembla que una baixa especificitat d’hoste
afavoreix la colonització de nous territoris
per part de les nàiades (Kat & Davis, 1984).
Així doncs, abans de la destrucció sistemàtica
dels ambients aquàtics de la zona, l’espècie hi
hauria pogut tenir una dispersió intensa.

El tàxon anomenat Anodonta penchinati,
encara de rang incert, és comparable, tant en
el grau de diferenciació respecte a tàxons més
septentrionals, com en la seva àrea de distri-
bució geogràfica, a Unio elongatulus aleroni
Companyó & Massot, 1845, una altra nàiade
endèmica de Catalunya i igualment en perill
d’extinció (Altaba, 1992a, b, 1996b; Carrete-
ro et al., 2000).

La darrera població

Hem localitzat una població d’Anodonta a
l’extrem nord de la conca de la Tordera. Es
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troba al pantà d’en Matllo, un llac artificial
situat a 2,5 km a ponent del nucli urbà de Caldes
de Malavella (la Selva; UTM 31T DG8131),
i dintre del seu terme municipal. El relleu de
la zona és molt suau, i l’altitud és de només
90 m. Les aigües d’aquest pantà aflueixen cap
a la riera de Santa Maria, que desembocava a
l’antic estany de Sils.

El 1978, un de nosaltres (CRA) va visitar
l’indret. En aquell moment, el pantà era una
simple excavació al terrreny saulonós, i els
seus voltants estaven ja llavors ocupats per
una urbanització dispersa anomenada «El
Llac del Cigne». No hi havia cap tipus de ve-
getació aquàtica, i tampoc no s’hi va trobar
cap espècie de mol·lusc. Vint anys més tard,
el setembre del 1998, l’altre autor d’aquest
treball (J. L.) va mostrejar el mateix llac.
Aquest cop, però, ja hi havia una fauna aquà-
tica ben diversa. També s’hi van trobar moltes
nàiades de mida molt gran, fins a 14,5 cm de
longitud.  L’examen dels exemplars fotografi-
ats i d’una conquilla buida ha permès la iden-
tificació taxonòmica.  Es conserva una valva
(figura 1) a la col·lecció malacològica del pri-
mer autor (número de catàleg CRA-8495).

Els exemplars estudiats coincideixen amb
la descripció i la iconografia de l’espècie nomi-
nal A. latirostris. És a dir, que aquesta població
és, conquiliològicament almenys, idèntica a
la que ocupava originalment la zona. Seria
interessant esbrinar fins a quin punt aquesta
semblança respon a una possible diferencia-
ció genotípica de la població de la conca de la
Tordera. La semblança, però, sembla que més
aviat respon a una mateixa resposta ecofe-
notípica (Bailey & Green, 1988) en ambients
molt semblants.

Encara que no se sap en quin hàbitat exacte
es van recollir els exemplars citats a Tordera
fa més de cent anys, es podrien haver capturat
en estanys adjacents a la llera del riu, com els
que hi havia fins fa poc als voltants de la ma-
teixa localitat. Tant el pantà d’en Matllo com

els estanys de Tordera constitueixen ambients
de corrent inapreciable, amb un fons de sorra
saulonosa recobert per una capa de detritus or-
gànics. En ambients d’aquest tipus, a l’Albufera
de València (Haas, 1918: làm. 5, fig. c), un tà-
xon afí presentava un aspecte extern molt sem-
blant als dels individus de la Tordera. Això re-
colza la hipòtesi de plasticitat ecofenotípica.

Propostes de conservació

Totes les nàiades estan estrictament protegi-
des per la Llei de protecció dels animals (Llei
3/1988 del Parlament de Catalunya, DOGC
núm. 967, del 18.3.1988), segons l’ampliació
d’espècies protegides a Catalunya (DOGC
núm. 1730, del 5.4.1993). Això implica que
l’hàbitat del pantà d’en Matllo s’ha de conser-
var i protegir de qualsevol alteració negativa.

Aquesta població natural s’hauria de consi-
derar com un nucli per a repoblar els hàbitats
que ja han estat reconstruïts a diferents punts
de la conca de la Tordera. La reintroducció de
l’espècie a aquests nous espais no requereix
la translocació d’exemplars adults, perquè es
pot fer mitjançant la infecció de peixos amb
les larves del bivalve (Altaba, 1996b).

L’interès que tindria recuperar les nàiades
a la Tordera és doble. D’una banda, hom pot
pensar en potenciar l’establiment de poblaci-
ons denses per contribuir a la depuració de
l’aigua amb un mecanisme natural i gens cos-
tós, com s’ha fet amb altres bivalves filtra-
dors (Allen & Hawkins, 1993). De l’altra, els
ambients aquàtics tornarien a comptar amb un
component ecològicament molt important,
que com altres nàiades pot tenir un paper clau
en l’estructura i dinàmica de les comunitats
fluvials (Altaba, 1997).
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