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Reaparició d’una espècie extin-
gida a Catalunya: Spirodela po-
lyrhiza (L.) Schleid. al pantà de 
Vallvidrera (serra de Collserola, 
Barcelona)

Rediscovery of an extinct species 
in Catalunya: Spirodela poly-
rhiza (L.) Schleid. in Vallvidrera 
swamp (serra de Collserola, Bar-
celona)
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acceptat: 19.02.13

 
BarCeloNÈS: Barcelona, pantà de Vallvi-
drera, Dg2485, 260 m, vores de l’embassament 
(BCN).

Spirodela polyrhiza és una lemnàcia de dis-
tribució subcosmopolita, amb aspecte de llen-
tia d’aigua grossa, de forma orbicular i amb 
diverses arrels. tot i ser una espècie relativa-
ment freqüent a europa, a Catalunya només 
havia estat citada una vegada, a l’empordà i 
al segle XIX. aquesta citació és deguda a te-
xidor (1869) qui la indica com a «Lemna ¿po
lyrhiza? l.» al «llano de ampurias», i ha estat 
recollida a les flores de Catalunya posteriors 
(Cadevall, 1933; Bolòs & Vigo, 2001). No 
sembla que existeixi cap plec d’herbari que 
confirmi la dada, i suposem que per aquest 
motiu la província de girona no va ser incor-
porada a la distribució ibèrica de l’espècie en 
la revisió de galán de Mera (2007), però la 
citació és versemblant per ser una planta difí-
cil de confondre i perquè al segle XIX també 
havia estat citada de localitats pròximes del 
litoral del rosselló per Bubani i gautier (in 

Cadevall, 1933). Més endavant no ha estat 
retrobada per cap altre dels botànics que han 
visitat els aiguamolls de l’empordà, de ma-
nera que s’ha considerat extingida de la zona 
(gesti & Vilar, 1999, gesti, 2000), juntament 
amb altres espècies de flora aquàtica. S’han 
apuntat com a causes probables d’aquestes 
desaparicions a l’empordà la regressió de les 
zones humides i el descens de qualitat de les 
aigües (gesti, 2000), però són arguments que 
no semblen gaire vàlids per a S. polyrhiza, per 
tractar-se d’una planta que viu bé en aigües eu-
trofitzades i que pot persistir en sistemes aquà-
tics de dimensions petites. Des del segle XIX 
aquesta espècie tampoc no va ser trobada en 
cap altre indret de Catalunya i, en conseqüèn-
cia, va ser catalogada com a re (extingida re-
gionalment) al Llibre Vermell de la flora (Sáez 
et al., 2010). Però, de forma inesperada i força 
sorprenent, quan aquest llibre Vermell estava 
en impremta va ser observada a la localitat de 
Vallvidrera que es reporta en aquesta nota, i a 
més l’any 2012 ha estat trobada també al curs 
inferior del riu ebre, en diversos llocs i més 
abundant (Curto et al., Orsis 27, en premsa).

la primera observació d’aquesta espècie al 
pantà de Vallvidrera –documentada fotogràfi-
cament (www.biodiversidadvirtual.org)– data 
de juliol de 2010, però en aquell moment no 

Figura 1. aspecte de la població el febrer de 2011, amb pre-
sència d’Azolla filiculoides (Divina aparicio)
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es va identificar com a tal. Va ser-hi vista no-
vament el febrer de 2011, quan  les fotos obtin-
gudes van ser identificades com a segurament 
corresponents a Spirodela. la localitat s’ha 
tornat a visitar l’octubre de 2012, confirmant 
que la planta encara hi és present i que efecti-
vament correspon a S. polyrhiza, i se n’ha ob-
tingut un plec d’herbari testimoni de la citació. 
en totes les visites era abundant i es trobava 
gairebé per tot l’embassament. Si s’exceptu-
en les poblacions trobades poc després al baix 
ebre, les localitats actuals d’aquesta espècie 
més pròximes es trobarien prop de Narbona, al 
llenguadoc (DIreN languedoc-roussillon, 
2010); cal precisar que, com passa a l’empor-
dà, tampoc no ha estat retrobada en temps mo-
derns del rosselló, però sí que es coneix d’una 
dotzena de localitats del llenguadoc, i en con-
junt es considera una planta rara i d’interès 
patrimonial a la frança mediterrània (DIreN 
languedoc-roussillon, 2010). a la península 
Ibèrica és una espècie escassa i de distribució 
molt esparsa, concentrada a la meitat occiden-
tal (galán de Mera, 2007), bé que també ha es-
tat indicada a Navarra, al riu Bidasoa (Biurrun, 
1999). 

Desconeixem des de quan S. polyrhiza és 
present al pantà de Vallvidrera, construït a la 
segona meitat del segle XIX, però sembla pro-
bable que hi hagi aparegut en els darrers anys, 
després de les obres de restauració realitzades 
els anys 2005-2006, que van comportar el dra-
gatge dels sediments i una impermeabilitza-
ció de la llera. És també incert com ha pogut 
arribar a establir-se en aquesta petita massa 
d’aigua de la serra de Collserola. Podria ha-
ver-hi arribat de forma espontània, utilitzant 
els ocells aquàtics com a mitjà de transport i 
dispersió a llarga distància, com és habitual en 
les lemnàcies i en moltes plantes aquàtiques. 
Però, considerant la localització del pantà i la 
seva història recent, tampoc no es pot excloure 
que la seva aparició sigui deguda a l’activitat 
humana. Cal tenir present que la situació del 
pantà de Vallvidrera dins l’àrea metropolitana 
de Barcelona ha afavorit que s’hi fessin alli-
berament freqüents d’espècies foranes, com 
és el cas de Gambusia holbrooki girard –un 
peix americà per al control del qual el pantà 
és dessecat de forma periòdica– i d’amfibis 
autòctons de Catalunya però no de Collsero-
la com Lissotriton helveticus razounowsky o 
Triturus marmoratus lastreille (rivera et al., 
2011). Pel que fa a flora aŀlòctona, podem dir 
que en les visites de juliol de 2010 i febrer de 
2011 S. polyrhiza es va observar acompanyada 
d’Azolla filiculoides lam., una petita falguera 
aŀlòctona d’origen americà i que té una eco-
logia similar. Considerant aquests precedents 
d’introduccions de fauna i flora i el fet que S. 
polyrhiza és utilitzada i comercialitzada algu-
nes vegades per al seu ús en aquariofília, no 
seria sorprenent que hagués arribat a Vallvi-
drera a conseqüència del buidatge d’algun 
aquari. una altra possibilitat a tenir en compte 
és que hagués pogut arribar amb els materials 
utilitzats per a les «millores ambientals» rea-
litzades com a part de les obres de restauració 
del pantà. en tot cas, sigui quin sigui l’origen 
d’aquesta població de Vallvidrera, actualment 
hi ha una població ben establerta d’una espè-

Figura 2. Detall de l’espècie, en què es poden apreciar les 
diverses arrels que la distingeixen de Lemna sp. (lluís gus-
tamante)
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cie considerada autòctona de Catalunya i que 
s’havia considerat extingida. Caldrà seguir-
ne la persistència local a mitjà termini, tenint 
sempre en compte que les poblacions de Spi
rodela són sempre naturalment inestables i 
que es poden extingir a causa de canvis en les 
condicions de la massa d’aigua i de fenòmens 
de competència o depredació.
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