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Noves aportacions al coneixement de
la flora hidrofítica de Catalunya 1

New contribution to the knowledge of
hidrophytic flora of Catalonia 1

Rebut: 13.07.05
Acceptat: 04.10.06

Dues espècies d’hidròfits nous per a la flora
de Catalunya i de distribució molt restringida
a la península Ibèrica, han estat localitzades
al delta del Llobregat. Es tracta del briòfit
Riella cossoniana Trabut i de la caràcia Nite-
lla hyalina (DC.) Agardh.

En el marc del projecte del desviament del
riu Llobregat iniciat a partir de l’any 1998 i

com mesura compensatòria per la pèrdua
d’hàbitats naturals, es va crear a l’any 2003
una llacuna permanent d’unes 13 Ha de su-
perfície i unes basses de depuració al paratge
de Cal Tet, al costat de la nova desembocadu-
ra del riu (figura. 1). És en aquestes basses de
depuració on s’han trobat les dues espècies
citades en aquest text. Les basses de depura-
ció mesuren unes 17 Ha de superfície i tenen
una profunditat màxima d’entre 30 i 40 cm.
Es tracta d’un sistema aquàtic somer i subsalí,
format per diverses cubetes rectangulars,
connectades longitudinalment entre sí i que
està previst que funcioni en un futur com a
sistema de depuració terciari, en rebre les
aigües efluents de l’Estació Depuradora del
Baix Llobregat. Mentre, però, fins a l’any
2005, l’entrada d’aigua ha estat exclusiva-

Figura 1. Situació de l’estany de Cal Tet i de les basses de depuració al delta del Llobregat.
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1 Treball publicat inicialment al número 73 del Butlletí, i repetit en aquest un cop corregits els errors tipogràfics.
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ment de pluja i de les aportacions freàtiques.
A partir de l’any 2004, es va constatar que la
major part de la superfície de les basses havia
estat ocupada per vegetació helofítica, princi-
palment Phragmites australis, Scirpus mariti-
mus i Typha angustifolia, però que quedaven
encara alguns sectors d’aigües obertes que ha-
vien estat colonitzats per vegetació hidrofítica.

Al llarg dels anys 2003, 2004 i 2005 s’ha
efectuat un seguiment periòdic de les espècies
de macròfits que es desenvolupaven espontà-
niament a la llacuna de Cal Tet (Seguí &
Pérez, 2006) i, encara que amb menys fre-

qüència, es van prospectar igualment les bas-
ses de depuració terciària. Des del primer any
d’existència de les basses, van aparèixer al-
guns peus aïllats de caràcies, tot i que sense
formar recobriments gaire importants. A
l’any 2004, però, la major part de la superfí-
cie d’aigües obertes havia estat colonitzada
per densos pradells subaquàtics d’hidròfits,
constituïts per quatre tàxons de caràcies
(Chara baunii, Chara globularis, Chara
vulgaris var. longibracteata i Chara vulgaris
var. vulgaris), tres d’espermatòfits (Potamo-
geton pectinatus, Ruppia maritima i Zanni-

FIGURA 2. Oòspora de Nitella hyalina: a) visió frontal, b) visió lateral,  c) visió basal, i d) detall de la paret.
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chellia palustris) i el briòfit Riella cosso-
niana, essent aquest darrer força abundant a
algunes de les cubetes. A l’any 2005 la diver-
sitat específica de les basses i el recobriment
d’algunes de les espècies va disminuir nota-
blement, van canviar les abundàncies relati-
ves dels tàxons i van desaparèixer totalment
el briòfit i alguns espermatòfits. En canvi, va
aparèixer una població important de la carà-
cia Nitella hyalina a diverses cubetes, coinci-
dint amb l’augment de conductivitat, clorurs i
bicarbonats de l’aigua de les basses (taula 1).

Els exemplars de Riella cossoniana mesu-
raven uns 3 cm d’alçada i es trobaven o bé ar-
relats al fons de les cubetes o bé surant entre
el fons i la superfície de l’aigua juntament
amb algues filamentoses. Aquesta espècie és
considerada d’importància singular a nivell
europeu i compta, segons Cirujano et. al.
(1992), amb uns Índexs de Freqüència Nacio-
nal (IP) i de Freqüència Europea (IE) de 10, és
a dir, és una planta molt rara de la que es co-
neixen molt poques localitats i que, a nivell
europeu, únicament ha estat citada a Espanya
en tres ocasions prèvies (Cirujano, 1992;
Cirujano et al., 1992; Cirujano & Medina,
2002; Ortega et al., 2002). Conseqüentment,
és una planta molt amenaçada i en perill d’ex-
tinció, amb una presència que ha patit una re-
cessió molt important durant els últims anys a
causa de la desaparició dels seus hàbitats ca-
racterístics i que compta amb un Índex de
Conservació (IC) de 8. És un tàxon anual i pi-
oner, propi de llacunes estacionals someres o

depressions salines (Olivares, 1998; Casas et
al., 2004), que després de la dessecació del
seu hàbitat durant molt de temps, és capaç de
reaparèixer en anys de precipitació elevada,
gràcies a la resistència de les seves espores.

Els exemplars de Nitella hyalina mesura-
ven uns 20 cm d’alçada, es trobaven arrelats
al fons de les cubetes formant poblacions
monoespecífiques molt denses i presentaven
els diferents verticils de fil·loides immersos
en un mucus transparent, protector dels òrgans
sexuals (Cáceres & García, 1989). Aquesta
espècie forma oòspores comprimides lateral-
ment, no alades i que mesuren 300-350 × 260-
320 µm (figura 2). Nitella hyalina és una espè-
cie d’importància nacional que ha estat citada
únicament a cinc províncies espanyoles i al
nord de Portugal. És doncs, poc freqüent a la
península (IP = 10; Cirujano et al., 1992) i,
fins i tot, és catalogada com a espècie d’interès
especial i singular a diversos catàlegs regio-
nals i estatals d’espècies amenaçades, encara
que a la resta d’Europa és relativament més
freqüent (IE = 6). Així que, com Riella cosso-
niana, és també una espècie molt amenaçada
(IC = 8) (Cirujano et al., 1992; Schmidt et al.,
1996; Cambra et al., 1998; Cirujano & Medi-
na, 2002). Aquest tàxon presenta una distri-
bució holàrtica, centrada fonamentalment en
ambients permanents i relativament salins, i
és una espècie lleugerament halòfila (Oliva-
res, 1998).

TAULA 1. Paràmetres fisicoquímics de l’aigua de les basses.

Paràmetre Juny de 2004 Juliol de  2005 Unitats Tècnica

Conductivitat (20 ºC) 1.018 2.150 µS/cm Conductimetria
Clorurs 193,1 523,9 mg/l Volumetria de precipitació
Bicarbonats 50,1 246,1 mg/l Volumetria àcid-base

Font: Taller d’Enginyeria Ambiental, SL. Programa de Vigilància Ambiental de les obres de desviament del riu
Llobregat des del pont de Mercabarna fins al mar. Laboratori: Aigües del Prat.
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Agraïments

Voldríem agrair al Taller d’Enginyeria Ambi-
ental les facilitats d’accés a la llacuna de Cal Tet
i les basses de depuració.
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