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EL GENERE NITELLA (CHAROPHYCEAE) A ESPANYA

M. Comelles Rebut : octubre de 1982

RESUME
Le genre Nitella ( Charophyceae ) en Espagne

On presente un petit ensemble des especes espagnoles du genre Nitella , avec des
breves considerations sur leur distribution, ecologie et fitosociologie, et une cle systemati-
que pour leur identification. Nitella gracilis est une nouveaute pour la flore espagnole, bien
que cette espece est deja connue du Portugal.

El genere Nitella pot semblar escas a
Espanya si horn es fixa en les dades que
han aparegut per a llur coneixernent, i
d'enga de 1'aparici6 del treball de PROSPER
(1910) no s'ha tornat a revisar el grup en
conjunt. Aquell autor reuni citacions de
totes les especies que aci s'esmenten, tret
de N. gracilis, que en el treball present se
cita corn a especie nova per a Espanya, i
de N. opaca, que despres que CORILLION
(1961) la cites en una de les seves visites
al territori espanyol, s'ha convertit en 1'es-
pecie mes coneguda del genere.

L'abundancia i la distribucio de les es-
pecies es relaciona.amb la qualitat de les
aigues. 8s ben coneguda Ilur preferencia
per les aigues poc mineralitzades, i el ma-
teix fet les associa als substrats silicics
amb preferencia sobre els calcaris i a al-
calinitats baixes, tipicament. No hi ha dub-
te que, a Espanya, les aigues i els substrats
d'aquestes caracteristiques son mes abun-
dants a la meitat occidental (Extremadu-
ra. Galicia, Huelva) que no pas a l'orien-

tal, i aixb pot explicar, almenys en part,
la distribucio del genere, de tendencia oc-
cidental.
Aixb no obstant, hi ha alguns casos que

surten d'aquesta idea general de l'ecolo-
gia del genere Nitella. D'una banda, N. opa-
ca sembla indiferent al tipus de substrat
i aguanta aigues de cert grau de minera-
litzaci6; de l'altra, els valors d'alcalinitat
observats en algunes localitats son d'ai-
gUes tipicament alcalines.

Pel que fa a la sistematica del grup, es
pot considerar clara. L'aparicio d'incrus-
tacions en anells no sembla que es pugui
considerar un caracter de valor sistema-
tic per diferenciar les especies del genere,
sing mes aviat una consequencia de diver-
sos factors ambientals, entre ells la claror
incident i la concentracio de carbonat cal-
cic dissolt a l'aigua (ARENS, 1946).
Hom distingeix tres grups d'especies: 1)

les primerenques, N. capillaris i N. opaca,
que Bolen apareixer entre mare i maig, i
desapareixen rapidament; 2) les estivals,

* Departament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avinguda Diagonal, 645.
08028 Barcelona.

41



que segons CORILLION (1957) es represen-
tarien sobretot per N. confervacea, N. gra-
cilis, N. flexilis, N. hyalina i N. tenuissima,
i 3) el grup de les especies tardanes, d'es-
tiu i tardor, que en alguns casos d'hiverns
suaus o d'aigiies protegides, hi poden ro-
mandre al Ilarg de tot I'hivern reduint Ilur
aparell vegetatiu a cauloides simples, com
es el cas de N. mucronata, N. translucens
i N. syncarpa.

Pei que fa a les especies N. ornithopoda
Braun (=Tolypella palhinhae G. da Cun-
ha) i Nitella dixonii H. et J. Groves (GON-
C,ALVES DA CUNHA, 1942a, 1942b), citades a
Portugal, no s'han trobat al territori es-
panyol.

DESCRIPCIO DE LES ESPECIES

Les especies espanyoles son les segiients:

Nitella flexilis Agardh (fig. lb), monoica
i de port gros: pot arribar a fer una llar-
gada de mig metre i a tenir els cauloides
d'un millimetre d'amplada, tot i que els
fiHoides adoptin de vegades un aspecte
prim i esfilagarsat. ps una especie tarda-
na, que pot apareixer a la primavera o 1'es-
tiu i, fins i tot, resistir tot 1'hivern fent
vegetacions permanents. S'ha observat en
petits volums d'aigua i alhora en llacs de
grans fondaries, segons CORILLION (1975),
acompanyada d'una vegetacio abundant de
fanerbgames. Les aigues son neutres o asi-
des segons CORILLION (1975), pero LANGAN-
GEN (1974) la considera propia de fonda-
ries inferiors als 2 in i li atribueix la capa-
citat de viure en aigiies amb 1 g/1 de clo-
rurs. Sembla que aguanta be el corrent.
Ps cosmopolita i, com passa amb altres
especies del grup, escasseja al voltant de
la Mediterrania. A la peninsula Iberica
se'n coneixen 14 localitats portugueses
(GONcALVES DA CUNHA 1942, 1943) i les es-
panyoles degudes a PROSPER (1910) (Lugo,
Avila, Conca i Madrid) i a COMELLES (1984),
a Galicia.

Nitella opaca Agardh (fig. 1c) es dioica i
primaveral, molt fertil, caracteristica pels
filloides llargs i tous (especialment els de
la planta femenina) generalment incrus-
tats fent anells, i per la mida exagerada-
ment grossa dels fruits masculins, que ar-
riben a fer 1 mm de diametre. Mai no to
mucilag als fruits. Es exclusivament pri-
maveral (caracter que comparteix amb N.

capillaris) i de fructificacio primerenca.
Acostuma a colonitzar aigiies temporals,
lliures de vegetacio. No obstant aixo, les
observacions de CORILLION (1975) pef que
fa a la fondaria dels bidtops (fins a 40 in
a Suecia), a Espanya es troba en basses
iemporals i marges de llacs i estanys amb
oscillations a nivell. Pero cal reconeixer
que es una especie forca adaptable, que
pot viure en aigi.ies neutres i fins Ileuge-
rament salabroses: CORILLION (1961) la
cita en aigups amb 1 g de clorur per litre,
i a una fondaria d'un metre. E.s l'especie
mes comuna del genere a Espanya, potser
gracies a 1'abundancia de basses i llacunes
de regim temporal d'algunes regions. S'ha
trobat a Sevilla (CORILLION, 1961), Girona
(MARGALEF I MIR, 1981), Osca, Lleo, Ca-
ceres, Ciudad Real i Jaen (COMELLES, 1984).

Nitella capillaris (Krock.) J. Grov. et Bull-
Webs. (=Nitella capitata Ag.) (fig. la) es
dioica i relativament grossa (els cauloides
poden arribar a 0,7 mm de diametre i a
una llargara total de 10-25 cm), amb els
dactils unicellulars i mucilag abundant
als fruits, especialment els masculins. Els
fruits son grossos, en relacio amb el grup:
els anteridis, gairebe iguals als de N. opa-
ca (especie amb la qual comparteix diver-
ses caracteristiques) se situen segons els
autors entre 600 i 735 microns (PROSPER,
1910; CORILLION, 1975; WOOD & IMAHORI,
1964); pel que fa als oogonis, la llargada
varia entre 420 i 565 microns. Pei fet d'a-
pareixer en el periode primaveral se la pot
confondre tambe amb N. opaca; aixo no
obstant, ultra la presencia de mucilag als
fruits, hom pot fixar-se en l'aspecte enterc
dels filloides, especialment els joves. Es
propia d'aigdes asides o lleugerament al-
calines; en el cas d'estanys, es troba a la
franja litoral poc profunda, i fa vegeta-
cions monospecifiques pioneres o es troba
en companyia d'altres especies de taro}its
primaverals. Es de distribucio europea i
nord-africana, i la seva presencia a la pe-

FiG. 1. Especies espanyoles del genere Nitella
amb els dactils unicellulars. a) Nitella capillaris
(dioica) de Navahornos (Cantalejo, Segovia); b)
N., flexilis (monoica) de Sobrado de los Monjes
(la Corunya); c) N. opaca (dioica) del llac Caru-
cedo. (Lleo). A baix es representen en detail els
filloides fertils corresponents a cadascuna.
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nfnsula Iberica es de sobres provada: GoN-
CALVES DA CUN H A (1942) en cita dues loca-
litats a Portugal, COMELLES (1981) en recull
una localitat andalusa i COMELLES (1984)
la cita en el complex de llacunes de Canta-
lejo, situades sobre sorres (a Segovia), on
la seva presencia es quasi general a tots
els volums d'aigua els mesos de mare i
abril.

Nitella synearpa (Thuill.) Chev. es dioica
i mes aviat esbelta, de caracters morfolb-
gics forta coincidents amb N. opaca i N.
capillaris, de les quals se separa per la
mida inferior dels anteridis i pel seu ca-
racter tarda, que contrasta amb l'aparicio
primerenca d'aquelles dues. Pot incrustar-
se Pent anells, i porta abundant mucilag
als fruits, especialment els masculine. Els
filloides esterils solen esser senzills (sense
subdividir) i no fan mes de 3 cm de llar-
garia. El caracter estival-tardoral pot ma-
nifestar-se a Espanya com a permanent.
L'amplitud ecolbgica de les associacions
de les quals forma part es molt gran, do-
nat que, pel que sembla, tant pot viure en
petits regalls d'aigiies dolces com a llacs
de muntanya. CORILLION (1975) considera
que, conjuntament amb N. tenuissima,
constitueixen les especies del genere d'ai-
giies mes alcalines, que s'incrusten forta-
ment de carbonats. E,s exclusivament euro-
pea, i adquireix formes diferents. S'ha
citat a Portugal (GONIALVES DA CUNHA,
1942a), a la Corunya (PROSPER, 1910) i a
Ilacs pirinencs (MARCALEF I MIR, 1981).

Nitella mucronata (A. Br.) Miquel es una
especie forta robusta, d'un color marro
verdos transl6cid, i pot arribar a fer 35 cm
de llargaria total i 8 cm de Ilargaria de fil-
loides. A part de Ilur aspecte caracterfs-
tic, pot diferenciar-se per 1'extrem mucro-
nat dels filloides (fig. 3b). Pot viure en fon-
daries molt diferents (i fins als 20 m), en
aigues molt renovades o de corrent lleu-
ger. S'ha citat a Portugal (5 localitats, en

.4
Fie. 2. Especies espanyoles del genere Nitella
amb els dactils lets de dues o mes cellules.
a) N. hyalina de Garcia de Sola (Badajoz), amb
un detall d'un fil•loide i el seu corresponent super-
numerari; b) N. tenuissima de Navalagrande (Ciu-
dad Real); c) N. translucens de Marzagon (Huel-
va); a baix, un detall de l'extrem dels filloides.

GONcALVES DA CUNHA, 1942a) i a la Coru-
nya (PROSPER, 1910). No obstant la seva
distribucio cosmopolita, es una especie es-
cassa a Espanya.

Nitella gracilis (Smith) Agardh (fig. 3a)
es una especie monoica, molt prima, i de
dactils bicellulars o tricellulars, d'aspecte
forta semblant a N. mucronata, de la qual
es pot diferenciar principalment per la eel-
lula de 1'extrem dels filloides, i en general
pel seu aspecte mes estilitzat. Aixb no obs-
tant, es una especie molt polimorfa, i aixo
li ha valgut la descripcio de diverses for-
mes (f. bornetiana Hy i f. heterophylla Hy,
entre les formes primes; i f. avernica Hy, f.
motelayama Hy i f. lamyana entre lee mes
gruixudes). CORILLION (1975) la considera
estival i, fins i tot, tardoral, dependent del
biotop, mentre que a Espanya s'ha trobat
en ple mes de maig, si be en aigiies perma-
nents. Sembla que els biotops mes carac-
teristics de 1'especie son els relacionats
amb aigues riques en substancies humi-
ques, ates que aquest es 1'6nic caracter en
el qual els diversos autors coincideixen
plenament; sembla, doncs, caracterfstica
de torberes, on es fa corn a especie pio-
nera (CORILLION, 1957). Pel que fa a les
fondaries i envergadures de les masses
d'aigua, sembla que poden esser molt va-
riables. Els biotops de les citacions espa-
nyoles son de poca fondaria (mig metre,
aproximadament), i 1'especie hi fa coixi-
nets molt densos, obliterant totalment la
superffcie inundada. Es cosmopolita i es
distribueix per gran part d'Europa, escas-
sejant nomes a la peninsula Iberica. Si be
aci se cita corn a especie nova per a Espa-
nya, GONcALVES DA CUNHA (1942, 1943a,
1943b) 1'observa en tres localitats portu-
gueses. Les localitats espanyoles son totes
dues a la Corunya (vegeu COMELLES, 1984).

Nitella hyalina (D. C.) Agardh (fig. 2a) es
una especie monoica de port mes aviat
petit, que generalment s'incrusta en anells,
i porta una corona de filloides curts carac-
terfstica per sota de cada verticil. Te abun-
dant mucilag als caps fructificats i els fil-
loides subdividits diverses vegades. En al-
guns casos, quan viu a poca fondaria, creix
molt poc i es podria confondre amb N.con-
fervacea o N. tenuissima (segons CORIL-
LION, 1975). Se n'ha.descrit la varietat ma-
xima (A. Br. ex Miag.) R. D. W. per als
exemplars mes Ilargs (de fins a 40 cm)
corresponents als biotops de mes fonda-
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ria. L'abundancia de mucilag li permet de
resistir un temps l'assecament produit per
les oscillations del nivell de 1'aigua al lito-
ral de hats i embassaments; quan pot
aguantar aixi tot l'hivern, fa vegetacions
permanents, associada a d'altres especies
de carbfits. E.s caracteristica de hats i es-
tanys sobre sols sorrencs, fins a 1 m de
fondaria. S'adapta a les aigiies Glares amb
poca vegetacio, perb es mes frequent tro-
bar-la formant part de comunitats de ma-
crbfits ben estructurades. CORILLION (1957)
indica valors de pH de 1'aigua de 6,5 a 7,1
i mes alts, i el fet de citar-la en compa-
nyia de Chara baltica (CORILLION, 1962)
pot indicar aigiies d'una certa alcalinitat.
Es cosmopolita, perb llur presencia es mes
aviat escassa. Fora coneguda a Portugal
(GONcALVES DA CUNHA, 1942, 1943b), to ci-
tations meridionals a Valencia i Terol
(PROSPER, 1910) que trenquen la distribu-
cio occidental que configuren les localitats
portugueses i la de COMELLES (1984), de
Caceres.

Nitella confervacea (Brev.) A. Br. (=Ni-
tella batrachosperma (Reich.) A. Br.) es
una planta monoica, petita i delicada (fa
de 3 a 10 cm d'alcada total), de dactils bi-
ceHulars i aspecte caracteristic per la mida
general i la distribucio densa dels nusos
de filloides; l'tinica especie amb la qual
podria confondre's, N. tenuissima, es mes
Varga i to els entrenusos llargs, a mes de
tenir les espires de l'obspora poc sortints;
N. con fervacea les to sortints i alades. Els
fruits son petits: els anteridiofors de 125
a 200 microns, i els oogonis de llargada en-
tre 290 i 435 microns (PROSPER, 1910; Co-
RILLION, 1975). Segons CORILLION (1975)
es comporta com una especie tipicament
estival i de fructificacio tardana (a finals
d'estiu). El mateix autor la fa d'aigiies de
diversa envergadura, des de petits bassals
d'inundacio fins a marges de Ilacs i es-
tanys, de vegades lleugerament alcalins
(cas en el qual pot haver-hi una Ileugera
incrustacio de l'aparell vegetatiu). E'.s sub-
cosmopolita, perb poc comuna als voltants
de la Mediterrania. A la peninsula Iberica
se'n coneixen les citations de Cadis i Huel-
va (PROSPER, 1910; NORDSTEDT, 1889) i de
1'6nica localitat que s'acosta al Mediterra-
ni, de Tarragona (MARGALEF I MIR, 1981).

Nitella tenuissima (Desv.) Kutz. (fig. 2b)
es monoica i petita, molt fina, amb els en-
trenusos llargs respecte de la llargada dels

filloides; aquests es reuneixen fent caps
densos i petits (d'l cm) al llarg del cauloi-
de, que no fa mes de 0,2 mm de diametre;
s'incrusta fortament de carbonats i 1'ex-
trem dels filloides es format per dues o
tres cellules. Es tracta d'una especie esti-
val-tardoral, que pot aguantar en estat ve-
getatiu alguns hiverns. Segons CORILLION
(1975) es, amb N. syncarpa, l'especie que
pot viure en aigiies de contingut en calci
mes alt; aquest autor la considera franca-
ment calcicola. Les localitats de Lleida
(Estanys de Basturs) i Ciudad Real (Na-
valagrande), corresponen a aquest concep-
te, i potser pot valer la presencia de Cla-
dium nzariscus com a indicador d'un grau
determinat d'alcalinitat. Sembla que el ti-
pus de bibton mes coma per a ella es el
de Macs i estanys de certa envergadura, on
es troba a certa fondaria, fent comunitats
madures amb fanerogames i altres Garb-
fits. Ultra les vuit localitats conegudes a
Portugal (GONcALVES DA CUNHA, 1942,
1943a, 1943b) se la coneix a Segovia, Lleo,
Lugo (PROSPER, 1910), Lleida (MARGALEF
I MIR , 1981) i Ciudad Real (COMELLES,
1981).

Nitella translucens (Pers.) Agardh (figu-
ra 2c) es monoica, grossa (de fins a 80 cm
de llargada total) i gruixuda (cauloides de
quasi 2 mm de diametre), de vegades lleu-
gerament incrustada fent anells. Es facil
de distingir pel port general i pel color
marro verdos translucid. Els fruits son de
mida molt petita (de 250-375 microns els
anteridiofors, i de 400-485 microns la llar-
gada dell fruits femenins) i s'agrupen en
petits filloides concentrate al cap de les
ramifications. Pot durar fins a la tardor i
de vegades quedar-se tot l'hivern, reduint
llur aparell vegetatiu als cauloides i rizoi-
des, at fons de Ilacunes permanents o se-
mipermanents. Viu en aigiies principal-
ment acides o neutres, de vegades lleuge-
rament alcalines, concentrades en subs-
trat sorrenc. Es de distribucio sobretot at-
lantica, i nomes es troba a Europa i a
l'Africa del Nord. Aixo no obstant, tambe
s'ha trobat a la zona mediterrania, a la
zona de la Costa Brava (CoMELLES, 1984,
mostra recollectada per E. Ballesteros) i
a Girona (MARGALEF I MIR, 1981). A Portu-
gal se'n coneixen dues localitats (GONcAL-
VES DA CUN H A, 1943a, 1943b) i a Espanya
s'ha citat a diverses Ilacunes de Segovia,
Caceres i Huelva (COMELLES, 1984).
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LES COMUNITATS AMB CAROFITS

Les associacions de carofits han estal
estudiades per CORILLION (1957) en detail,
i en general es pot considerar que les da-
des espanyoles s'hi adapten forca be.
Aquell autor descriu les associacions pri-
merenques Nitelletum capillaris (pels me-
dis acids i neutres) i Nitelletum opacae
(pels medis neutres); la primera d'aques-
tes associacions, la considera, d'una Ban-
da, corn a vegetaci6 monoespecifica (que
correspondria a la de Huelva que se cita
en COMELLES, 1981) i de l'altra, prbpia del
bentos de Ilacs d'alta muntanya amb Isoe-
tes i Subularia aquatica, aquesta ultima
desconeguda a Espanya. Nitella capillaris
es troba a la primavera acompanyada de
Tolyepella glomerata al litoral de les llacu-
nes de Cantalejo (Segovia) sobre sorres,
donant pas a una vegetacio macrofitica
abundant en especies de carofits (Chara
major, Chara globularis, Chara aspera, Ni-
tella translucens) i fanerogames (Potamo-
geton natans, P. grarnineus, Polygonum
amphibium, Nuphar luteum, Elatine he-
xandra, entre altres) (COMELLES, 1984).

L'associaci6 Nitelletum opacae composta
de N. opaca i N. translucens (CORILLION,
1957) s'observa amb Chara globularis a
Caceres (COMELLES, 1984). Es nova la pre-
sencia d'un Nitelletum opacae monospeci-
fic, corn el de Navalmoral de la Mata (Ca-
ceres) i Sietamo (Osca) (vegeu COMELLES,
1984), i tambe la presencia de N. opaca a
la primavera acompanyant la rica comuni-
tat macrofitica del litoral lacustre ()lac.
Carucedo, a Lle6).

Les associacions de desenvolupament,
sobretot estival, dels estrats aquatics infe-
riors es representen per Nitella translu-
cens a les zones profundes (Nitelletum
translucentis de CORILLION, 1957) amb N.
syncarpa, N. mucronata, Chara fragif era,
C. braunii i Nitellopsis obtusa. No s'ha ob-
servat aquesta associaci6 al territori es-
panyol, i en canvi si que s'ha vist I'asso.
ciaci6 de N. translucens amb Chara vulga-
ris i Myriophyllum alterniflorum que tam-
be cita CORILLION (1957) a Huelva i la
vegetacio monospecifica de N. translucens

FIG. 3. Especies espanyoles de Nitella amb cis
dactils fets de dues o mes cellules. a) N. gracilis
(monoica) de Muro (1a Corunya); b) N. mucro-
nata (redibuixat de GROVES & BULLOCK-WEBSTER,
1920).
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a Caceres (vegeu COMELLES, 1984). S'ha 2
observat la perdurabilitat de N. translu-
cens al Ilarg de I'hivern a Segovia ( llacu- 3
nes de Cantalejo) i la constancia del tipus
de substrat sorrenc en totes les estacions.
Sense coincidir amb la composicio florfs-
tica del Charetum fragiferae ( CORILLION,
1957), S'observa la presencia de N. translu-
cens acompanvada de Chara f ragifera i 4
Chara braunii a Caceres ( COMELLES , 1984).
La vegetacio del Nitelletum gracilis (Co-

RILLION, 1957) sol establir-se en llocs de
torbera o substrats molt rics en materials
humics, i Corillion li dona la composicio
de N. flexilis i N. gracilis . El mateix autor
li atribueix una durada de • juny a octu-
bre. Les dues localitats de N. gracilis a 5
Espanya no tenen altres especies de caro-
fits sing molses i Potamogeton natans. Per
a les localitats , vegeu COMELLES ( 1984).

El Nitelletum flexilis ( CORILLION, 1957)
que correspon al tipus Macronitelletum
especialment desenvolupat als llacs de
muntanya (segons aquell autor) no s'ha
trobat a Espanya . Les I niques dades que
tenim sobre l'especie corresponen a l'em-
bassament de Sobrado de los Monjes (la
Corunya), on N. flexilis era l'especie domi-
nant, i s'acompanyava d'Utricularia sp.,
Potamogeton natans, Gallium sp. i Men-
yanthes trifoliata.

El Nitelletum hyalinae descrit per Co-
RILLION ( 1957) s'ha trobat ben conformat
a la localitat de Garcia de Sola ( COMELLES,
1984), format per Nitella hyalina i Chara 6
braunii.
CORILLION ( 1957) considera Nitella mu-

cronata formant part del Nitelletum syn-
carpae, amb N. syncarpa , N. flexilis i Chara 7
f ragifera.

CLAUS SISTEMATIQUES

Per tal de completar aquest treball i de
facilitar el coneixement del genere, s'han
adequat les claus sinoptiques de CORI- 8
LLION (1975) a les especies espanyoles. No
cal dir que l'efectivitat de les claus dema-
na un bon estat dels exemplars, i si pot
ser, la presencia de fruits madurs.

1 - L'ultima ramificacio dels filloides
(anomenada dactil) es feta no-
mes d'una cellula (fig. 1) ......... 2

- Dactils fets de dues o mes cellu-
les (figs. 2 i 3) ........................ 5

Especie monoica (fig. lb) N. flexilis
Especies dioiques ..................... 3
Anteridis de 500-1.000 microns de
diametre. Primaverals ............... 4
Anteridis mes petits, de 400-500
microns de diametre. Especie de
desenvolupament mes tarda o
permanent ............... N. syncarpa
Filloides esterils llargs i tous.
Sense mucilag als fruits. Planta
normalment incrustada en anells
(fig. lc) ........................ N. opaca'
Filloides mes aviat curts i rfgids.
Els fruits, especialment els mas-
culine, son embolicats de muci-
lag (fig. la) ............... N. capillaris
Filloides aparentment simples,
nomes amb una corona de cel-
lules petites a l'extrem, que aca-
ben, cadascuna, en una cellula
terminal gairebe imperceptible.
Planta grossa, llarga, amb els fil-
loides gruixuts i els fruits i ver-
ticals fructificats extremament
petits. Pot mantenir-se tot l'any
(fig. 2c) ............... N. translucens
Verticil de filloides de cada nus
acompanyat d'un altre verticil de
filloides mes petits. Mucilag als
fruits (fig. 2a) ............ N. hyalina
Verticil de filloides unic a cada
nus. Filloides dividits en ramifi-
cacions secundaries o terciaries
(figs. 2b i 3) ........................... 6
Plantes petites; filloides de menys
d'un centimetre ........................ 7
Plantes de mida mitjana, amb els
filloides molt ramificats ............ 8
Planta molt petita, amb molt
pocs verticils de filloides i els en-
trenusos curts. Mucilag als fruits
.......................... N. confervacea
Planta molt prima pero mes Ilar-
ga, amb els filloides disposats
fent caps densos i espaiats al
llarg del cauloide, sense mucilag
als fruits (fig. 2b) ... N. tenuissima
L'ultim segment dels filloides aca-
ba en una cellula molt mes estre-
ta que la precedent, fent com un
mucro (fig. 3b) ...... N. mucronata
Planta molt prima, estival. Viu al
sol. L'ultim segment dels filloi-
des tambe acaba en una cellula
aguda, pero que es continua amb
la precedent, sense donar-li as-
pecte de mucro (fig. 3a). N. gracilis
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