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Lemna minuta Kunth, espècie nova 
per a la flora de Catalunya

Lemna minuta Kunth, new species for 
the flora of Catalonia

rebut: 24.04.12
acceptat: 30.05.12

Berguedà: Viver i Serrateix, resclosa a la ri-
era del Solerot (capçalera de la riera de Mero-
la), 31tDg0048, aigües estancades mesotrò-
fiques, 530 m, 31-X-2011, P. Aymerich (BCN 
91568) (fig. 1). 

D’acord amb la informació disponible, aques-
ta és la primera citació a Catalunya d’aquesta 
planta al·lòctona, que als Països Catalans ja 
havia estat indicada prèviament per a Menorca 
i València (fraga et al., 2003; Vázquez, 2009). 
És d’aspecte similar a L. minor, de la qual es 
distingeix sobretot per les frondes de mida 
més petita (en general fins a 2 mm, tot i que 
poden ser més llargues en ambients ombrí-
vols), amb un sol nervi (sovint difícil d’apreci-
ar) i lleugerament convexes a la part superior, 
i per la marcada tendència d’aquestes frondes 
a agrupar-se de dues en dues (generalment en 
grups de tres o quatre en L. minor). a la loca-
litat indicada es presentava de manera espar-
sa per bona part de la bassa, però només feia 
poblaments densos en algunes petites làmines 
d’aigua lliure (menys de 2 m2) envoltades de 
Typha sp. No coincidia amb L. minor ni amb 
L. gibba, que sí que eren presents en torrents 
d’aigua lenta situats per sobre i per sota de la 
bassa. Cal suposar que hi ha arribat transporta-
da per ocells aquàtics, una via de disseminació 
a llarga distància habitual per a molts hidròfits. 
l’hem buscat sense èxit en basses i torrents 
pròxims, en un radi de 3 km, raó per la qual 

considerem que s’hi ha establert fa poc temps, 
o bé que les condicions ecològiques de la zona 
no són òptimes per a la seva dispersió.

Lemna minuta és una espècie originària de 
les regions temperades i subtropicals d’amè-
rica, actualment naturalitzada com a mínim 
a europa i al Japó (landolt, 1986). tot i que 
en general se cita com a primera referència a 
Europa una recoŀlecció del 1965 al litoral del 
sud-oest francès, a prop de Biarritz (thiebault, 
2007), ja era present a Portugal l’any 1941, 
concretament a la regió de Douro litoral 
(galán de Mera & Castroviejo, 2005). entre 
les dècades de 1960 i 1980 va colonitzar bona 
part de l’europa occidental, des de la frança 
atlàntica fins a Alemanya i la Gran Bretanya 
(leslie, 1983; landolt, 1986), on actualment 
és una espècie freqüent. l’expansió cap a l’est 
i el sud d’europa ha estat més lenta i recent, 
encara que cap a la meitat de la dècada de 1980 

Figura 1. Lemna minuta Kunth a la localitat de Viver i Serra-
teix (octubre de 2011).
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ja s’havia detectat de manera puntual a Hon-
gria, ucraïna i grècia (landolt, 1986). a Ità-
lia, la colonització s’ha constatat sobretot els 
darrers 10 anys (Celesti-grapow et al., 2009), 
i fins al 2007 no es va localitzar a Polònia (Ba-
naszek & Musial, 2009). 

Pel que fa a zones pròximes a Catalunya, la 
primera citació als Països Catalans és també de 
la darrera dècada i correspon a tres localitats 
de Menorca (fraga et al., 2003). Sorprenent-
ment, malgrat la primera dada europea dels 
anys quaranta a Portugal, L. minuta gairebé no 
ha estat citada a la península Ibèrica, ja que, 
a banda del litoral portuguès (galán de Mera, 
2007), tan sols sabem que ha estat indicada 
l’any 2000 a Navarra (aizpuru et al., 2001) i el 
2009 a l’Horta de València (Vázquez, 2009). 
a frança està molt estesa, però té una implan-
tació relativament feble al litoral mediterrani, 
i les poblacions més pròximes a Catalunya se 
situarien al llenguadoc –departament d’erau– 
(www.tela-botanica.org). 

Cal afegir que fa poc temps també s’ha citat 
com a present a l’oest i al nord de la penín-
sula Ibèrica un altre tàxon d’origen americà 
molt similar i filogenèticament pròxim, L. val
diviana Phil. (galán de Mera & Castroviejo, 
2005; galán de Mera, 2007; Sánchez-gullón 
& galán de Mera, 2010), el qual sovint ha es-
tat considerat coespecífic amb L. minuta. la 
distinció morfològica entre totes dues és molt 
difícil, però estan prou ben caracteritzades per 
marcadors moleculars (Crawford et al., 1996; 
les et al., 2002; Bog et al. 2010). el princi-
pal criteri morfològic que permetria distingir 
les dues espècies és la longitud del nervi, curt 
(habitualment fins a 2/3 de la fronda des de la 
inserció de l’arrel, sense arribar mai a l’àpex 
de la fronda) i en general limitat a la zona amb 
cambres d’aerènquima en L. minuta, i més 
llarg (més de 2/3 des de la inserció de l’arrel i 
sovint fins a prop de l’àpex de la fronda) i ultra-
passant la zona amb cambres d’aerènquima en 
L. valdiviana (landolt, 1986; galán de Mera, 

2007). ateses les característiques del nervi, els 
individus trobats al Berguedà són atribuïbles a 
L. minuta, i no pas a L. valdiviana.

Pere aymerich*

* C/ Barcelona, 29. 08600 Berga.
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