A efectes bibliogràfics, l'obra ha de citar-se com s'indica a continuació:
Martínez López, F. & Ribarrocha García, V. 2016. Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana. Col·lecció "Biodiversitat", 21. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana. València.

València, 2016.

© d'aquesta edició:
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Generalitat Valenciana.

ISBN: 978-84-482-6124-5
Depòsit legal: V-2957-2016

Disseny i maquetació:
Javier Blasco Giménez
			Carles Gago Alabau
			
Fotografies de portada:

Vicente Ribarrocha García (Liquidámbar)

Imprimeix:		
Gràfiques Vimar, S.L., C/ Alqueria de Raga, 11 - 46210 Picanya
			www.vimar.es

Francisco Martínez López
Doctor en Biologia
Professor titular de Zoologia
Universitat de València
Vicente Ribarrocha García
Llicenciat en Biologia
Catedràtic de Biologia i Geologia

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

ÍNDEX

Pròleg .................................................................. 7
Introducció ........................................................... 9
Contingut i estructura del llibre .................... 21
Taxonomia de les espècies ............................ 25
Classe Gastropoda ........................................... 31
Introducció ............................................................ 33
Terminologia de la conquilla ................................. 35
Morfologia de la conquilla .................................... 37
Fitxes d'espècies de gasteròpodes ........................ 39
Theodoxus baeticus ........................................ 42
Theodoxus fluviatilis ....................................... 43
Theodoxus meridionalis ................................. 44
Theodoxus valentinus ..................................... 45
Melanopsis lorcana ........................................ 47
Melanopsis tricarinata .................................... 48
Melanoides tuberculatus ................................. 51
Bithynia leachi ................................................ 53
Bithynia tentaculata ......................................... 54
Potamopyrgus antipodarum ............................ 56
Spathogyna fezi .............................................. 58
Tarraconia gasulli ........................................... 59
Pseudamnicola falkneri ................................... 60
Pseudamnicola gasulli .................................... 61
Pseudamnicola hauffei .................................... 62
Pseudamnicola subproducta ........................... 63
Hydrobia acuta ................................................ 64
Ecrobia vitrea .................................................. 65
Belgrandia boscae .......................................... 66
Josefus aitanica .............................................. 67
Chondrobasis levantina .................................. 68
Mercuria balearica .......................................... 69

Mercuria emiliana ........................................... 70
Bytinella batalleri ............................................ 72
Moitessieria meijersae .................................... 74
Moitessieria servaini ....................................... 75
Spiralix gloriae ............................................... 76
Spiralix pequenoensis .................................... 77
Spiralix valenciana castellonica ...................... 78
Spiralix valenciana valenciana ........................ 79
Paleospaeum hispanicum ondaense ............... 80
“Sardopaladilhia” buccina .............................. 81
“Sardopaladilhia” distorta ............................... 82
Sardopaladilhia marianae ............................... 83
“Sardopaladilhia” subdistorta ......................... 84
Heleobia macei ............................................... 86
Truncatella subcylindrica ................................ 88
Acroloxus lacustris ......................................... 90
Galba schirazensis .......................................... 92
Galba truncatula .............................................. 93
Stagnicola fuscus ........................................... 94
Radix balthica ................................................. 95
Physa acuta .................................................... 97
Planorbarius metidjensis ................................ 99
Planorbella duryi .......................................... 100
Ferrissia fragilis ............................................ 101
Planorbis planorbis ...................................... 102
Anisus spirorbis ........................................... 103
Gyraulus albus .............................................. 104
Gyraulus crista .............................................. 105
Gyraulus chinensis ....................................... 106
Gyraulus laevis ............................................. 107
Hippeutis complanatus ................................. 108
Ancylus fluviatilis ......................................... 109
5

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

Classe Bivalvia ............................................... 111
Introducció .......................................................... 113
Sinònims de la classe Bivalvia ............................ 115
Terminologia de la conquilla ............................... 115
Morfologia de la conquilla .................................. 118
Fitxes d'espècies de Bivalves .............................. 119
Anodonta anatina .......................................... 122
Potomida littoralis ........................................ 124
Unio mancus ................................................ 126
Musculium lacustre ...................................... 129
Pisidium amnicum ........................................ 130

6

Pisidium casertanum .................................... 131
Pisidium nitidum .......................................... 132
Pisidium personatum .................................... 133
Pisidium subtruncatum ................................. 134
Corbicula fluminea ....................................... 136
Dreissena polymorpha .................................. 139
Glossari general de termes .......................... 141
Bibliografia ...................................................... 153
Agraïments ...................................................... 163
Annex fotogràfic .............................................. 165

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

PRÒLEG

La col·lecció “Biodiversitat” nasqué en 1998
per a donar a conéixer al públic alguns aspectes
del patrimoni natural valencià. Al llarg d'aquest
temps, amb l'ajuda desinteressada d'investigadors,
professors, tècnics i naturalistes, hem aconseguit
recopilar la informació més recent disponible sobre
alguns grups de flora i fauna, per a arribar ara al
número 20 de la col·lecció.
Val la pena reflexionar un poc sobre per què continuem una línia editorial iniciada en els albors
d'Internet, quan avui en dia quasi tota la informació
està disponible en la xarxa i en actualització permanent. Sabem que allò que queda per escrit reflecteix
uns coneixements que seran millorats (o inclús rebutjats) amb el temps i, per tant, són d'alguna manera efímers, i més encara pel que fa a la informació
sobre espècies silvestres. Animals i plantes patiran
canvis en la seua distribució i abundància, i no sols
perquè l'activitat humana els afecte, sinó perquè
també aquesta activitat millorarà el seu coneixement
i ens donarà la possibilitat d'influir en el seu avindre.
El que els passa avui a unes espècies pot passar a
unes altres espècies demà, el que ara pareix essencial pot descobrir-se com a accessori, i el futur tindrà
(segurament) nous escenaris.
Per a aquest canvi permanent i notablement accelerat, està preparat Internet i, en el nostre cas, el Banc

de Dades de la Biodiversitat de la Comunitat
Valenciana (BDB, www.bdb.cma.gva.es). Creat fa
13 anys, conté ja quasi dos milions de registres de
més de 19.000 espècies, i no deixem d'incorporarhi noves dades i tàxons. L'interessat pot trobar-hi
la informació més actualitzada sobre la riquesa
biològica de la nostra Comunitat, amb mapes de
distribució d'espècies on diàriament s'introdueixen
novetats. En aquestes condicions, tornem a la pregunta del paràgraf anterior: per què editar un llibre,
si sabem que la informació que conté ben aviat quedarà desactualitzada?
La primera raó està, òbviament, en els lectors. Rebem contínues peticions de llibres de la col·lecció, la
majoria esgotats durant un temps llarg. No sols això,
sinó que també ens pregunten si n’editarem més, la
qual cosa pot interpretar-se com un interés genuí en
la nostra fauna i flora o com a mer col·leccionisme,
però ens indica que un sector de la ciutadania vol els
llibres i els guardarà.
La segona raó està en els autors. Pràcticament des
dels inicis de la col·lecció no se n'ha pagat a cap per
la qual cosa és un treball ingent, per tant caldria preguntar-se per les seues raons per a realitzar un treball
altruista. Per descomptat que hi ha un component de
vanitat a mostrar en públic allò que una persona sap,
però més cert és que tenen un interés genuí en les es7
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pècies que han estudiat, i estan convençuts que, com
més se'n sàpia i més gent les conega, més assegurat
està el seu futur.

de la qualitat de les aigües continentals per mètodes
biològics. Ha dirigit una vintena de tesis de llicenciatura i doctorals.

I així arribem a la tercera raó, que està precisament en
la conservació de les espècies. Hem comprovat repetidament que la simple edició d'una de les nostres
monografies augmenta l'interés en el grup protagonista. Si aquest són les libèl·lules, augmenten sobtadament les dades sobre aquestes que rep el BDB; si
són les plantes amenaçades, ens arriben noves localitats que no apareixien en la publicació. El resultat,
en tots els casos, és una millora del coneixement, que
és la primera pedra d'una estratègia de conservació.

Vicente Ribarrocha García és llicenciat en Ciències
(Secció Biològiques, especialitat Zoologia) per la
Universitat de València des de l’any 1973. Fins al
2009, ha exercit com a catedràtic d'Ensenyament Secundari (Ciències Naturals). A més dels llibres de text
de Biologia i Geologia, s'ha dedicat com a fotògraf
de natura, a la fotomacrografia, al tractament de la
imatge i a la realització i la producció de documents
audiovisuals per a l'ensenyament.

Llavors, ens queda el repte de lligar l'edició d'un
llibre (ja siga en paper o en pdf) a l'era d'Internet,
la qual cosa fem a través del BDB. La llarga edició
d'aquestes monografies requereix una revisió detallada dels registres que tenim en el Banc de Dades i la
incorporació de molts de nous que tenien els autors i
els col·laboradors. Tot això ho depura i refresca, emprant a més els textos generats pel llibre per a actualitzar les fitxes descriptives del BDB. D'aquesta manera funcionen els mecanismes de retroalimentació
entre l'edició impresa i les bases de dades digitals.
I amb açò arribem a aquest llibre i als autors d’aquest,
als quals faig constar el nostre agraïment.
Francisco Martínez-López és doctor en Ciències
Biològiques per la Universitat de València. Professor titular de Zoologia d'Invertebrats en la Facultat
de Biologia de València durant 38 anys, és autor
d'un centenar d'articles en revistes científiques nacionals i internacionals sobre malacologia i estudi

Aquest llibre conté informació sobre 66 tàxons (espècies i subespècies) de mol·luscos de les aigües
continentals, sense considerar les espècies marines.
El lector trobarà dades de bivalves gegants (Anodonta anatina, que arriba quasi als 20 cm) i diminuts
caragols (Josephus aitanica, amb menys d'1 mm);
mol·luscos de rius, de marjals i de fonts; natius i
exòtics; amenaçats i invasors. Tota una varietat que
sorprén els no iniciats i que ens parla de la riquesa
biològica actual del nostre territori, de la d'èpoques
molt antigues (recordeu que els mol·luscos són un
grup molt agraït al procés de fossilització) i probablement ens anuncia els canvis per vindre, amb
algunes espècies en una situació molt precària mentre que altres, que anomenem invasores, pareix que
estenen i, eventualment, canvien els nostres ecosistemes aquàtics.
I fins ací el pròleg, per a donar pas a allò important
d'aquesta publicació. Esperem que la gaudiu i que
ens ajude a tots a conèixer i a conservar totes aquestes xicotetes peces de la riquesa natural valenciana.

Antoni Marzo i Pastor
Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental
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BREU REVISIÓ HISTÒRICA DELS ESTUDIS I LES INVESTIGACIONS SOBRE ELS
MOL·LUSCOS DE LES AIGÜES CONTINENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Iniciem aquest capítol amb un breu recorregut històric
per les investigacions malacològiques a la Comunitat
Valenciana realitzades per distints investigadors, tant
espanyols com estrangers, que aporten dades importants sobre la taxonomia, la biologia, l’ecologia i la
distribució dels mol·luscos gasteròpodes i bivalves
recol·lectats en brolladors, rierols, rius i marjals de la
comunitat esmentada des de principis del segle XIX
fins a l'actualitat.
El senyor JOAQUÍN FERNÁNDEZ LÓPEZ a mitjan
segle XIX realitzà investigacions hidrològiques importants en nombrosos brolladors de Penàguila i
Benimarfull (Alacant), en 1850, i al terme de Requena
(llavors província de Conca), en 1851. En aquesta última localitat cita nombrosos brolladors; alguns han
desaparegut i uns altres han perdurat fins a l'actualitat
amb una riquesa malacològica elevada.
El senyor CELSO ARÉVALO CARRETERO, fundador
del Laboratori d'Hidrobiologia Espanyola (1912-

1924) a la ciutat de València, recalca en l’obra La
vida en las aguas dulces (1929) la importància
que exerceixen els brolladors per als organismes
aquàtics, així com per a la disponibilitat d'aigua de
qualitat per al consum humà.
VANDEL (1920) destaca que cada font té una fauna
especial que la caracteritza i THIENNEMAN (19221923-1926) realitza importants treballs de faunística
dels brolladors incorporant les seues característiques fisicoquímiques.
Segons MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003), probablement el primer mol·lusc d'aigües continentals
valencianes conegut siga l'espècie descrita per BRUGUIÈRE l’any 1789 amb el nom de Buccinum tricarinatum, encara que es desconeix la localitat típica
original en la descripció, que actualment es designa
amb la nova combinació de Melanopsis tricarinata
(BRUGUIÈRE, 1789) i que presenta una distribució
geogràfica coincident, en general, amb gran part de
la Comunitat Valenciana.
En anys següents van apareixent fins un centenar de
publicacions en relació amb la malacofauna de les
aigües continentals de l'àrea geogràfica esmentada,
11
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de tipus sistemàtic i faunístic de distintes masses
d'aigua.
En aquesta etapa inicial, destaca l'obra de GRAELLS
(1846) on descriu dues espècies de gasteròpodes
endèmics de la nostra Comunitat (Theodoxus velascoi i Theodoxus valentinus) en l'actualitat seriosament amenaçats.
FÉRUSSAC (1823) publica una monografia de les espècies vives i fòssils del gènere Melanopsis, on descriu
moltíssimes espècies i subespècies avui sense valor
taxonòmic i que han sigut reduïdes a unes poques. PALADILHE (1869), en les Misceláneas malacológicas,
aporta dades interessants sobre la regió. Aproximadament, fins a l'últim terç del segle XIX es coneixien set
espècies de gasteròpodes de les aigües continentals
citades a la Comunitat. A partir d'aquest moment i fins
a principis del segle XX s'afigen 11 espècies de gasteròpodes de les aigües esmentades a les ja conegudes anteriorment, gràcies a malacòlegs com AZPEITIA
(1929), BOSCÁ (1916), BOFILL (1914, 1915), ROSELLÓ (1910), AGUILAR-AMAT (1928, 1929), PARDO
(1924, 1934), sense oblidar autors estrangers com ara
HAAS (1924), PALLARY (1924) que realitza una revisió
de les Melanopsis espanyoles i SERVAIN (1880).
En 1971, GASULL publica una monografia sobre la
fauna malacològica de les aigües continentals dolces
i salobres del sud-est ibèric (províncies de València,
Alacant i Múrcia) amb dades corresponents als anys
1966 a 1969 i que després amplia a la província de
Castelló, que prospecten diverses masses d'aigua
entre els anys 1974 a 1977, i les van publicar en
1981. Durant aquests períodes, el cens de gasteròpodes de la Comunitat Valenciana s’incrementa en sis
espècies, alhora que augmenta notablement el nombre de localitats conegudes fins a aquest moment. DE
FEZ (1944 i 1961) cita alguns gasteròpodes aquàtics
de les províncies de Barcelona i Alacant.
Cap a 1975, s'inicia una col·laboració entre el Dr.
MARTÍNEZ-LÓPEZ del Departament de Zoologia i el
12

Dr. ROBLES del Departament de Geologia i Paleontologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de
València, amb investigacions sobre les Melanopsis
fòssils del Neogen continental de les conques dels
rius Xúquer i Cabriol, i que prompte desemboca en
investigacions sobre gasteròpodes actuals (MARTÍNEZ-LÓPEZ I ROBLES, 1979; ROBLES, MARTÍNEZLÓPEZ I MARTÍNEZ-ORTÍ, 1996).
VIDAL-ABARCA I SUÁREZ (1985) publiquen la Lista
faunística y bibligráfica de los moluscos de las aguas
continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares,
moment en què s'incrementen les cites d'espècies de
les aigües continentals de la Comunitat Valenciana
fins a les 35. ALTABA et al. (1985); ROBLES, COLLADO I BORREDÁ (1985); GÓMEZ-CEREZO I VIDALABARCA (1988) I ROBLES (1989) afegeixen sengles
espècies a l'inventari general de la Comunitat Valenciana. BOETERS (1988) aporta dades importants sobre moitessièrids i hidròbids i més informació sobre
les espècies valencianes esmentades.
GLAUBRECHT (1992 i 1993) aporta dades importants
sobre la taxonomia, la diversitat geogràfica i la distribució de la família Melanopsidae en la conca mediterrània. Per la seua banda, TAPIA (1996) realitza
l'estudi de la fauna de macroinvertebrats de 247 fonts
de València i de Castelló, amb grans aportacions a la
distribució de nombroses espècies de gasteròpodes
i bivalves.
A partir de l’any 1980, s'intensifiquen les activitats investigadores en el Departament de Zoologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de València, amb
estudis en distints camps de la malacologia:
1. Taxonomia, distribució i diversitat MARTÍNEZLÓPEZ I AMELA (1987), PUJANTE (1987),
MARTÍNEZ-LÓPEZ et al. (1988), MARTÍNEZLÓPEZ, SALVADOR I PUJANTE (1988), JIMÉNEZ
I MARTÍNEZ-LÓPEZ (1988), USERA et al. (1990 a
i b), PUJANTE, MARTÍNEZ LÓPEZ I TAPIA (1990)
citen 12 espècies de gasteròpodes recol·lectades
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en 100 estacions de mostreig corresponents a 34
rius de les tres províncies i vuit anys després, PUJANTE, TAPIA I MARTÍNEZ-LÓPEZ (1998) aporten múltiples dades sobre la distribució de 29
tàxons de mol·luscos d'aigua dolça (Gastropoda
i Bivalvia) capturats en 123 punts de mostreig de
62 rius i rierols de la Comunitat Valenciana.

MARTÍNEZ-LÓPEZ (2001), LOZANO QUILIS, PUJANTE I MARTÍNEZ LÓPEZ (2006).

2. Estudis morfologicoanatòmics: MARTÍNEZLÓPEZ I PUJANTE (1986), MARTÍNEZ LÓPEZ,
PUJANTE I RODRÍGUEZ (1987), NÚÑEZ et al.
(1990), PUJANTE, MARTÍNEZ LÓPEZ I SALVADOR (1988), PUJANTE, MARTÍNEZ-LÓPEZ
I TAPIA (1990), ROBLES, MARTÍNEZ LÓPEZ I
MARTÍNEZ-ORTÍ (1996).

Al mateix temps, ROBLES, MARTÍNEZ-ORTÍ i
col·laboradors, de la mateixa universitat, aporten
molta informació sobre la distribució, la micromorfologia i els aspectes relacionats amb la conservació
d'aquest grup faunístic en ROBLES et al. (1985).

3. Estudis sobre la importància dels gasteròpodes
com a hostes intermediaris dels trematodes digènids: TAPIA et al. (1990 a i b), TAPIA (1990), TAPIA et al. (1993), MARTÍNEZ-LÓPEZ, PUJANTE I
TAPIA (1993), ALACID (1998).
4. Tipificació ecològica d'algunes espècies: MARTÍNEZ-LÓPEZ, PUJANTE I AMELA (1987), PUJANTE, GUARA, TAPIA I MARTÍNEZ-LÓPEZ (1992)
que estudien la distribució de moltes espècies de
gasteròpodes en la seua relació amb els paràmetres fisicoquímics de l'aigua.
Cap a 1990, s'inicia en el mencionat departament
una nova línia d'investigació per a l'estudi de la qualitat de les aigües continentals mitjançant el valor
indicador dels macroinvertebrats que les habiten,
amb l’aportació de dades importants de la diversitat de la malacofauna: PUJANTE (1993), MARTÍNEZ
LÓPEZ et al. (1994), MARTÍNEZ-LÓPEZ, PUJANTE I
TAPIA (1994), TAPIA, MARTÍNEZ-LÓPEZ I PUJANTE
(1995), MARTÍNEZ LÓPEZ et al. (1995), MARTÍNEZ
LÓPEZ, PUJANTE I RIBARROCHA (1996), LOZANOQUILIS, MARTÍNEZ LÓPEZ I PUJANTE (1996), DOMÍNGUEZ, MARTÍNEZ-LÓPEZ I PUJANTE (1997),
MORAL DEL, MARTÍNEZ LÓPEZ I PUJANTE (1997),
RUEDA et al. (1998), LOZANO QUILIS, PUJANTE I

Com a resultat de totes les investigacions anteriors,
augmenten considerablement les dades de distribució
dels gasteròpodes de les aigües continentals valencianes, i s’afegeixen vuit espècies a l'inventari general.

En 2000, RAMOS et al. aporten nous gèneres i espècies d'hidròbids per a l'est espanyol. ARCONADA I
RAMOS (2001, 2002 i 2003) afegeixen dos hidròbids
a la llista d'espècies conegudes prèviament. Per la
seua banda, ROLÁN I MARTÍNEZ-ORTÍ (2003) descriuen cinc espècies d'hidròbids endèmics en brolladors de la província de Castelló. Al seu torn, BARGUES et al. (2001) realitzen, mitjançant tècniques
de taxonomia molecular, una revisió de la família
Limnaeidae, que aporta l'existència de dues espècies
desconegudes fins al moment.
També en 2003, MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES, en la
seua obra sobre els Moluscos Continentales de la
Comunitat Valenciana, citen deu espècies de gasteròpodes, algunes d'aquestes en perill d'extinció i
unes altres que ja van ser aportades en el treball citat
adés, a més de cinc espècies de bivalves. El cens de
gasteròpodes d'aigües continentals de la Comunitat
Valenciana aconsegueix, en aquell moment, la xifra
de 45 espècies.
En 2006, ARCONADA & RAMOS revisen el gènere Islamia i descriuen dos nous gèneres i tres noves espècies d'hidròbids. En 2007, es publica una obra sobre
Invertebrados endémicos de la Comunitat Valenciana,
coordinada per DOMINGO, MONTAGUD I SENDRA,
on MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES citen deu espècies endèmiques de gasteròpodes de la Comunitat.
13
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MARTÍNEZ-ORTÍ (2014) realitza una revisió de
l'estatus taxonòmic del planòrbid Segmentina nitida
a la Comunitat Valenciana, que aporta cites bibliogràfiques importants sobre aquesta espècie.
Els gasteròpodes d'aigües continentals plantegen des
de fa molt de temps molts problemes taxonòmics,
especialment pel que fa a la família Hydrobiidae i als
gèneres Melanopsis i Theodoxus, per la qual cosa es
fa indispensable l'aplicació de tècniques de taxonomia molecular que resolguen els problemes en
aquest camp i que ja es realitzen des de fa molts anys
per BARSIENE, TAPIA I BARSITE (1996 i 1998) i BARSIENE et al. (2000). Això permetrà resoldre dubtes
pendents importants respecte d'això, que aclariran la
posició sistemàtica d'algunes espècies.
En aquest llibre s'ha incrementat el cens d'espècies i de
subespècies de gasteròpodes de la Comunitat Valenciana de les 45 citades per distints malacòlegs en 2003
fins a les 54 que s'inclouen en aquesta publicació.
Els bivalves que habiten a les aigües continentals
de la Comunitat Valenciana s'inclouen en dos ordres:
Unionoida, que comprén tres espècies, i Veneroida,
amb deu espècies, encara que els autors només n'han
comprovat l'existència de sis. A més, hi ha dues espècies de bivalves exòtics introduïts recentment.
Segons MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003), la primera
cita valenciana de bivalve d'aigua dolça va ser realitzada per ROSSMÄSSLER en 1834, i correspondria a
l'actual Potomida litoralis, provinent de Borriana i del
riu Millars. El mateix autor descriu, en 1854, una nova
espècie com Unio valentinus que correspondria a la
primera cita de la presència de bivalves d'aigua dolça
a l'Albufera de València. Per la seua banda, BOURGUIGNAT (1865 i 1881), DROUET (1888 i 1893) i
SERVAIN (1880) aporten cites d'uniònids corresponents a l'Albufera i les llacunes d'Almenara i assignen
fins a 25 noms diferents d’aquestes espècies de bivalves, que 30 anys després serien reduïdes a tres per
l'alemany HAAS. Primer GRAELLS (1846) i després
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MARTORELL I BOFILL (1888) aporten dades més o
menys disperses sobre la distribució de les nàiades de
les llacunes i les marjals de la Comunitat Valenciana.
Així com en el segle XIX, les aportacions malacològiques al grup van ser molt escasses, el segle XX
resultà de gran productivitat en aquest camp. Començant per HAAS (1917, 1922 i 1924) que estudia
intensament l'Albufera de València, així com llacunes
i marjals de la Comunitat Valenciana, que publica treballs importants per al coneixement de la taxonomia,
la distribució i l’ecologia de les nàiades a la regió citada. Precisament es deu a aquest autor la reducció
a tres espècies de la quantitat ingent de noms apareguts durant el segle anterior. En 1969, es publica
l'obra cimera d’aquest autor sobre la superfamília
esmentada, que es continua emprant com a guia per
a les investigacions sobre el grup. Les aportacions
sobre distribució del grup degudes a BOFILL (1914 i
1915), BOSCÁ (1910), PARDO (1924, 1934 i 1992),
ROSELLÓ (1910 i 1934) són de menor importància.
En 1933, es publica l'obra d'AZPEITIA que recopila
tota la informació de què es disposava fins llavors
sobre les nàiades ibèriques, amb molta quantitat de
referències a la regió valenciana. GASULL, en 1971,
per a les províncies de València i d’Alacant, i l’any
1981 per a la de Castelló, amplia considerablement
les cites per a les tres espècies a partir de prospeccions en llacunes, marjals i canals.
A partir de l’any 1985, apareixen una sèrie de publicacions realitzades pels malacòlegs de la Universitat
de València, com ara JIMÉNEZ I MARTÍNEZ-LÓPEZ
(1988), PUJANTE, MARTÍNEZ-LÓPEZ I TAPIA (1990),
MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003), MARTÍNEZ-ORTÍ
I PRADILLO (2002) prospecten a les províncies de
Castelló i València basant-se en cites anteriors i en
cites noves, i confirmen i amplien la distribució de les
tres espècies d'uniònids a les províncies esmentades.
Les aportacions d'ALTABA (1992a i 1992c) sobre la
taxonomia i la distribució del grup són molt interessants. SORIANO, VILLENA I ALONSO (2001) publi-
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quen el Catálogo de los Uniónidos de la Península
Ibérica, depositats en el Museu Nacional de Ciències
Naturals de Madrid, on es custodia una col·lecció
magnífica dels uniònids valencians.
En 2009, ARAUJO et al. aporten molta informació
sobre taxonomia, distribució, biologia, ecologia i
estat de conservació de deu espècies d'Unionoidea
de la Península Ibèrica, amb referències importants
a les tres espècies de la Comunitat Valenciana, i el
mateix autor, en VERDÚ et al. (2011), facilita dades
importants de distribució, d’hàbitat i de biologia de
Potomida litoralis per a la mateixa Comunitat. Per la
seua banda, CAMPOS-SUCH (2014) dóna una nova
cita d'una població d'Unio mancus al riu Canyoles, a
la comarca de la Costera (València).
Respecte a la família Corbiculidae, RUEDA et al. (2012)
aporta la primera cita de Corbicula fluminea per a la
Comunitat Valenciana en la conca del riu Xúquer.
L'expansió de Dreissena polimorpha afecta especialment la zona central del riu Xúquer i els seus tributaris, canals i assuts. Així, durant l’any 2015, s'han detectat poblacions amb alta densitat als embassaments
de Cortes, El Naranjero, Embarcaderos, bassa de la
Muela, Tous i Canal Xúquer-Túria, així com a la sèrie
d'assuts de Cullera, Sueca i la Marquesa.
A l'embassament de Forata (riu Magre), ja fa anys
que se'n detectaren xicotetes poblacions, però en
l'actualitat la densitat de població ha augmentat considerablement. El mateix ocorre a l'embassament del
Sitjar (riu Millars), a la província de Castelló.
Finalment, el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural ha realitzat el seguiment i la
conservació de les poblacions de nàiades de la Comunitat Valenciana entre 2005 i 2013, i ha publicat
els resultats en 2014 en l'informe tècnic Seguimiento
y conservación de la poblaciones de náyades en la
Comunitat Valenciana 2005-2013.

La superfamília Sphaeroidea engloba bivalves de
dimensió reduïda (menors de 10 mm), que a la Comunitat Valenciana han rebut poca atenció per part
dels malacòlegs, a causa de la seua xicoteta mida i la
dificultat de la seua determinació específica. Segons
MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003), la menció més
antiga per aquesta comunitat correspon a SERVAIN
(1980), que cita Pisidium casertanum als al·luvions
del riu Túria, a la contornada de València, la qual ha
de ser revisada juntament amb les d'AGUILAR-AMAT,
AZPEITIA, BOSCÁ, PARDO i ROSELLÓ en la primera
meitat del segle XX. No obstant això, serien molt més
fiables les aportacions d’HAAS (1922-1924) per a les
descripcions de dues espècies de Pisidium citades
en l'àrea d'estudi.
GASULL (1971) cita vuit espècies d'esfèrids
recol·lectades entre 1966 i 1969 en marjals, llacunes, canals i séquies de les províncies de València
i Alacant i entre 1974 i 1977, recol·lecta quatre espècies especialment en brolladors de la província de
Castelló (GASULL, 1981). SUÁREZ I VIDAL-ABARCA
(1985) aporten dades bibliogràfiques d'interés per al
grup estudiat.
Indubtablement, les aportacions de KUIPER (1961 i
1981) són fonamentals per a la taxonomia i la distribució dels esfèrids en l'àrea d'estudi, on identifica
nou espècies. ALTABA (1992a i 1992b), aporta 11
espècies del gènere Pisidium a les comunitats catalana i valenciana. ARAUJO (1995) reconeix nou
espècies del gènere Pisidium a la Península Ibèrica, i assenyala la possibilitat que Pisidium obtusale només es trobe present al nord-oest peninsular.
TAPIA (1996) cita només quatre espècies en 257
fonts mostrejades de les províncies de València i
Castelló, la qual cosa indica que la diversitat del
grup en aquestes masses d'aigua és molt limitada,
si bé el nombre de localitats esmentades per a alguna d'aquestes és elevat, com en el cas de Pisidium
casertanum. PUJANTE, TAPIA I MARTÍNEZ-LÓPEZ
(1998) citen tres espècies d'esfèrids en 64 rius i rierols de la Comunitat Valenciana.
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Com ja dèiem anteriorment, la descripció específica
necessita noves aportacions i, en especial, tècniques
de taxonomia molecular i, així, BARSIENE, TAPIA I
BARSYTE (1996) analitzen els cariotips d'algunes espècies de Pisidium en algunes fonts de la província
de Castelló.
MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003) donen com a
registrades a la Comunitat Valenciana deu espècies
d'esferoides. Si bé no confirmen l'existència de cinc
d'aquestes que també havien sigut citades per altres
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malacòlegs, assenyalen que les dades sobre la distribució d'aquesta superfamília encara són escasses
i recomanen, al seu torn, campanyes específiques per
a la recol·lecció i la valoració de l'estat de conservació d’aquestes.
En 2008, tècnics de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge troben, a la localitat
castellonenca d'Ares del Maestrat, una població important de Musculium lacustre, espècie que es considerava extingida des dels anys 60 del segle passat.
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LES AIGÜES CONTINENTALS: CONCEPTE,
COMPOSICIÓ, DELIMITACIÓ I TIPUS
S'entén per aigües continentals les que són diferents de les marines, de les quals es diferencien per la
salinitat i per les dimensions d’aquestes.

Les aigües continentals o no marines, també anomenades epicontinentals són de cent a cent cinquanta vegades més diluïdes que les marines i contenen entre 0,1 i 0,4 grams de sals per quilo d'aigua, on
el component majoritari, en un 95% és el bicarbonat
càlcic, que substitueix el clorur sòdic de les marines
en la seua composició. Les diferències en el contingut salí respecte a les marines guarda especial relació
amb la composició local de les roques i els sòls sobre
els quals s'assenten o discorren, a més de les accions

Processat de F. Martínez-López

Les aigües marines contenen de 33 a 39 grams
de sals per quilo d'aigua, de les quals dos terços del
total estan constituïdes per clorur sòdic. Es caracteritzen per la gran uniformitat en la seua composició,
com a conseqüència de la contínua mescla efectiva
que es realitza en el medi, de manera que la seua
composició és la mateixa en totes les parts de la Terra i el percentatge d'elements químics presents és
pràcticament constant. No obstant això, varien un poc
d'un lloc del planeta a un altre, i pot ser més alta en
el mar Mediterrani per efecte de l'evaporació i més

baixa en el Bàltic, ja que està diluïda per efecte de
la pluja. Un cas excepcional és el mar Mort, les aigües del qual posseeixen 226 grams de sals per litre
d'aigua. Les aigües marines representen el 97% del
total d'aigua disponible sobre la Terra, amb un volum
de 1.348 milions de km3, que ocupen una extensió de
361 milions de km2.

Riu Cabriol. Casas del Río (València).
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antròpiques. Tot això dóna lloc a molts tipus d'aigües
continentals que van des d'aigües molt blanes a molt
dures, amb una àmplia gradació de casos intermedis
segons el seu contingut salí (residu sec). Amb caràcter local poden aparèixer aigües ferruginoses, sulfuroses, carbonat-magnèsiques, àcides i alcalines, etc.,
que els confereixen uns caràcters un xic particulars.
La mescla d'aigua marina en aigua dolça dóna lloc
a les anomenades aigües salobres; aquestes són
pròpies de les llacunes litorals, les marjals i els estuaris, medis que presenten propietats intermèdies,
per la composició química que tenen, entre ambdós
tipus d'aigües.

A efectes ecològics, es considera que les aigües salobres ocupen una posició intermèdia entre les aigües
dolces, les atalasohalines i les marines.
Les aigües atalasohalines són les que presenten
concentracions salines diferents de les de l'aigua
marina, inclús superiors, però sempre d'una composició iònica diferent. Es consideren dins de les aigües
continentals perquè els organismes que viuen en
aquestes tenen més afinitats i estan més emparentats evolutivament amb els que habiten en les aigües
dolces que amb les espècies pròpies del medi marí.
A la Comunitat Valenciana, tenim alguns exemples
com el brollador Los Morenos, l'Arroyo de las Salinas, al terme de Requena, així com alguns rierols tributaris del riu Cabriol, que travessen terrenys salins
pertanyents al període Triàsic.

Processat de F. Martínez-López

Segons la salinitat (contingut en clorurs), es poden
distingir tres tipus d'aigües salobres:
· Oligohalines: 0,2 a 2 grams de clorurs per
litre d'aigua.
· Mesohalines: 2 a 10 grams de clorurs per
litre d'aigua.
· Polihalines: 10 a 17 grams de clorurs per litre
d'aigua.

Com a punt de referència, direm que l'aigua marina es
considera com a tal a partir dels 17 grams de clorurs
per litre, d'ara en avant.

Arroyo de los Morenos (Requena, València). Les seues aigües són típicament atalasohalines, molt riques en sulfats.
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Les fonts i els brolladors de la Comunitat Valenciana tenen un interés especial pel gran nombre
d'espècies que contenen. La propietat fonamental
d'aquests és l'estabilitat en les seues característiques
fisicoquímiques, la qual cosa permet l'existència
d'espècies relictes i la permanència en el temps
d'altres, entre aquestes, algunes són endèmiques.
Aquest és un dels motius pels quals ha de preservarse la seua integritat evitant les possibles accions antròpiques que provoquen l’alteració d’aquestes.

Dins de les aigües continentals, cal mencionar les
aigües intersticials. Ocorre que en els sediments
dels medis aquàtics es formen uns xicotets espais
anomenats intersticis (amb una grandària entre 0,4
i 2 mm), que estan ocupats per aigua i partícules orgàniques de distints orígens. Aquests espais constitueixen el medi intersticial, que estan ocupats per
organismes adaptats a aquest medi i que, en el nostre
cas, tenen un interés especial, ja que són habitats per
gasteròpodes de molt xicoteta grandària, especialment de la família Moitessieriidae que es descriuen
en les fitxes corresponents. La granulometria del sediment, la porositat i la permeabilitat són els factors
físics més importants que intervenen en la relació de
l'aigua i en els espais, perquè aporten oxigen i aliment, al mateix temps que retiren el CO2 i els productes que resulten del metabolisme dels organismes
que hi viuen.

Processat de F. Martínez-López

L'aigua d'alguns brolladors es troba sempre a una
temperatura superior a l'ambiental, presentant un cert
termalisme amb temperatures entorn dels 26-28
ºC. Això permet que algunes espècies de gasteròpodes, el factor limitant de distribució de les quals és la
temperatura ambiental, visquen en zones de l'interior
de la Comunitat Valenciana, les temperatures mitjanes de la qual anuals no en permetrien l'existència
(com és el cas de Melanopsis). Exemples d'aquest
tipus d'aigües a la Comunitat Valenciana els tenim
a Montanejos (Castelló), Fuencaliente i Fuentepodri-

da (Requena), Vadocañas (Venta del Moro) i també
són freqüents en alguns brolladors de la conca del
riu Cabriol.

Riu Millars, en les proximitats de Montanejos (Castelló) on les aigües sorgeixen a 26 ºC. Hi habiten poblacions importants de Melanopsis,
Theodoxus i Ancylus.
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Els llacs i les llacunes estan considerats com ecosistemes tancats, ja que la major part de la producció
primària és autòctona i els intercanvis amb l'exterior
són, més aïna, limitats. No obstant això, els rius són
ecosistemes oberts, l'entrada d'energia dels quals és
al·lòctona, és a dir, prové dels ecosistemes terrestres
circumdants, majoritàriament. Per a la diferenciació
entre ambdós medis aquàtics, en funció del significat ecològic que els caracteritza, s'empren els termes
lèntic per a les aigües estancades i lòtic per a les
corrents. El flux d'energia en els ecosistemes lòtics
es produeix segons els eixos horitzontal, transversal i
vertical, mentre que en els lèntics els processos ecològics fonamentals s'efectuen en direcció vertical, ja
que en els llacs i les llacunes les comunitats del fons
exploten les de la superfície, mitjançant un procés
anual d'estratificació i de mescla.

l'ancoratge al substrat i la locomoció per a evitar ser
arrossegats pel corrent, per exemple Ancylus i altres
gasteròpodes reòfils.

Els organismes que habiten els medis lòtics presenten més especialitzacions estructurals i fisiològiques
que els que viuen en medis lèntics, relacionats amb

En resum, podem concloure que hi ha molts tipus
d'aigües continentals, enfront d'una sola classe
d'aigües marines.

Al llarg del recorregut, alternen els ràpids o fàcies
lòtica i les corbes de rabeig o fàcies lèntica, que
s’han de tindre molt en compte als efectes de la distribució espacial i les formes de vida de moltes espècies de gasteròpodes i bivalves.

Processat de F. Martínez-López

També es consideren dins de les aigües continentals
les aigües subterrànies, constituint horitzons
freàtics o capes d'aqüífers, els quals poden aflorar
a la superfície, formant els brolladors i les fonts.
S'estima que el volum d'aigües subterrànies en la
Terra, fins a un quilòmetre de profunditat, és de 4,1
milions de km3.

Riu Magre (Tabarla, Yátova, València). Exemple de fàcies lòtica (primer pla) i lèntica (al fons).
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CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL LLIBRE

En aquesta obra, arrepleguem l'estudi dels mol·luscos
gasteròpodes i bivalves vivents en l'actualitat en les
aigües continentals de la Comunitat Valenciana. Contemplem un total de 17 famílies, 13 famílies de les
quals corresponen a gasteròpodes, amb 54 tàxons
entre espècies i subespècies, i 4 a bivalves, que comprenen 11 espècies.
Dins de gasteròpodes hem seleccionat les categories
següents:
· Espècies endèmiques: 14.
· Espècies exòtiques: 5.
· Espècies protegides: 1.
· Espècies amenaçades: 3.
Pel que fa als bivalves:
· Espècies endèmiques: no existeixen en la Comunitat Valenciana.
· Espècies exòtiques: 2.
· Espècies protegides: 1.
· Espècies amenaçades o vulnerables: 2.
Cada família consta de la seua caracterització corresponent, aspectes ecològics i biològics i valor
indicador de la qualitat de l'aigua, importància sani-

tària, així com els gèneres, les espècies i les subespècies que conté.
Per a cada un dels 66 tàxons (espècies i subespècies),
la informació que s'arreplega en el text consta de: nom
científic (amb les sinonímies que té, si existeixen),
descripció, biologia i ecologia, estat actual de conservació, mapa de distribució i imatges d'aquestes.
Els noms dels tàxons han sigut actualitzats fins a la
data de publicació d'aquesta obra. Cada espècie s'ha
representat mitjançant fotografies realitzades amb càmera digital i objectius macro; algunes espècies de
molt xicotetes dimensions es fotografiaren mitjançant
microscòpia electrònica de rastreig (facilitades pel
Dr. Martínez-Ortí); en diverses ocasions s'utilitzà la
tècnica d'apilat d'imatges (stacking) per a aconseguir
imatges amb aspecte tridimensional; en només tres
casos calgué recórrer a dibuixos obtinguts a partir de
la descripció original dels autors, ja que no es disposava d'exemplars reals; els positius fotogràfics van
ser escanejats amb un escàner Reflecta Professional
RPS 7200 i els documents opacs amb un escàner pla
Canon LIDE 200. En tots els casos, els arxius digitals
resultants es processaren amb els programes de tractament d'imatge habituals.
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Classe Gastropoda

Theodoxus valentinus (GRAELLS,1846).
= Nerita valentina GRAELLS, 1846.
= Theodoxus velascoi GRAELLS, 1846.
= Theodoxus hidalgoi CROSSE, 1881.

Descripció
Conquilla xicoteta (fins a 11 mm d'alçària), globosa, molt sòlida, amb quatre voltes d'espira de què
l'última, molt gran, ocupa la major part de la conquilla. Callositat colume·lar molt desenvolupada. El perfil ondulat de l'última volta i de l'obertura, proveïdes
d'un solc profund, permet diferenciar-la de la resta
d’espècies de Theodoxus conegudes a la Comunitat
Valenciana. Opercle amb dues apòfisis.

La posta es realitza durant tot l'any.
Estat actual
A causa de les fluctuacions i disminució de cabal
que pateixen els ullals i els rierols en què viu, com
a conseqüència de la sobreexplotació dels aqüífers i
també a causa de la contaminació de les aigües per
pesticides, l'espècie es troba en franca regressió i,
en l'actualitat, es considera desapareguda en els ja
escassos enclavaments en què vivia. Pendent de la
troballa de nous enclavaments que evidencien la
seua supervivència.

Adaptat de MVHN

Biologia i ecologia
Endemisme valencià de distribució molt reduïda.
Habita en surgències d'aigua (ullals), fonts, rierols i
rius sobre fons durs (roques, pedres, graves). Espècie estenotèrmica i termòfila (16 a 18 ºC) en aigües
molt netes, oligosapròbies d'alta duresa i riques en
calci, on arriba a formar poblacions molt denses (milers d'individus/m2). S'alimenta de diatomees i altres
algues que raspa de la superfície del substrat.
Postes en forma de càpsules ovalades de menys
d'1 mm que fixa sobre les pedres del substrat, que
conté nombrosos ous de què només n'eclosiona un.
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Exemple de fitxa d'espècie.

Els mapes de distribució de cada espècie representen
la presència de cada una en el moment de la seua
recol·lecció, els quals s'han elaborat mitjançant la
malla UTM (escala 1:50.000) amb quadrícules preferentment de 10 x 10 km de costat.
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El període de referència contemplat comprén des de
1971 fins a l'actualitat, per a la qual cosa es prospectaren les conques hidrogràfiques (rius principals i els
seus afluents de major o menor grau) de la Comunitat
Valenciana, i també uns dos-cents brolladors, així
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com marjals, llacunes costaneres, salines i la xarxa
de canals de regadiu. La majoria dels punts de mostreig van ser prospectats estacionalment entre dues i
quatre vegades a l'any.
Respecte a l'estat de conservació actual, s'ha seguit
la normativa vigent de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN), aplicable a cada
espècie i subespècie a nivell mundial, així com les
recomanacions de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de
la Generalitat Valenciana.
A partir de 1975, en el Departament de Zoologia de
la Facultat de Biologia de la Universitat de València s'inicien investigacions entorn de la Hidrobiologia que inclou els estudis malacològics, pel Dr.
Martínez-López que, gràcies a la concessió de projectes d'investigació de la Comissió Internacional
de Ciència i Tecnologia, Conselleria d'Agricultura i
Pesca de la Generalitat Valenciana, Direcció General
de Medi Ambient (MOPU), Diputació Provincial de
Castelló, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana, etc., permeteren subvencionar tesis de llicenciatura i tesis doctorals (ja
citades en la Introducció d’aquesta obra), així com
les campanyes de mostreig consegüents realitzades
en tota la xarxa hidrogràfica de la Comunitat Valenciana. Com a resultat de tot això, a part de l'obtenció
d'una base de dades de paràmetres ambientals, es
va constituir una col·lecció de gasteròpodes i bivalves important, en la qual ens hem basat majoritàriament per a l'elaboració de les fitxes de les espècies
incloses en aquest treball.
Unes altres fonts d'informació van ser les bibliogràfiques, amb l’ús dels treballs de GASULL (1971
i 1981), MARTÍNEZ-ORTÍ I ROBLES (2003 i 2005),
ROLÁN I MARTÍNEZ-ORTÍ (2003), PUJANTE et al.
(1990 i 1998), TAPIA (1996), MARTÍNEZ-LÓPEZ et
al. (1986, 1995, 1988 i 1998), DEL MORAL et al.
(1997), LOZANO-QUILIS et al. (1996 i 2001), ARCONADA I RAMOS (2001 i 2006), DELICADO I RAMOS

(2012), Inventario Español del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad (MAGRAMA, 2011), Banc de
Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana
(bdb.cma.gva.es), VERDÚ et al. (2011), BARSIENE
et al. (1998 i 2000), BOETERS (1981 i 1989), ROBLES (1989), ROBLES et al. (1996), col·lecció “Siro
de Fez” (València) i comunicacions personals del Dr.
MARTÍNEZ-ORTÍ.
Les dades utilitzades per a elaborar els mapes de
distribució de les distintes espècies provenen d'una
base de dades elaborada amb les cites consignades en el Banc de Dades de Biodiversitat de la
Comunitat Valenciana (1.801 registres), a les quals
se sumaren les aportades pels autors (uns 1.498
registres). Això significa que, percentualment i en
principi, el 54,59% de les dades de la base resultant
ja es trobaven en la citada BDB, i el 45,41% restant
van ser aportades a partir de les fonts manejades
abans pels autors. Resultà, així, una base de dades
de 3.299 registres.
Posteriorment, es realitzà un procés minuciós de refinatge de les dades en què es repassaren els noms
científics de les espècies, i es van adaptar si convenia a l'última nomenclatura, amb l’homogeneïtzació
de la toponímia dels paratges, dels municipis i de
les províncies on se citen i uns altres aspectes. Això
permeté realitzar recerques tendents a localitzar registres idèntics i que, per tant, havien d'eliminar-se.
També s'hi afegiren noves dades procedents de les
últimes prospeccions i treballs publicats i que, per
a algunes espècies, daten de 2016. Així, d'aquesta
manera, s'aconseguí la xifra definitiva de la base de
treball, i aquesta es va tancar amb la xifra final de
3.032 registres.
Per a facilitar la interpretació de la morfologia de la
conquilla de gasteròpodes i bivalves, s'acompanya
dels respectius esquemes i del glossari explicatiu.
El nostre propòsit, seguint les directrius de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
23

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana,
és que aquest llibre tinga, a més de caràcter científic, el caràcter divulgatiu i didàctic, i que puga ser
d'utilitat tant per als aficionats a la malacologia, els
estudiants de Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal així com per als biòlegs, els naturalistes, els farmacèutics, els enginyers i els malacòlegs.
En l'annex fotogràfic, hem seleccionat una sèrie
d'imatges de llocs i biòtops d'interès malacològic
(cursos fluvials, fonts i deus, embassaments, marjals,
llacunes costaneres i salines), a més de les accions
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antròpiques de contaminació fluvial, transformació i
dessecació de brolladors, algunes de les quals tenen,
fins i tot, valor històric.
Finalment, aportem un glossari general on arrepleguem tots els termes d'àmbit físic, químic, geològic,
biològic, ecològic, biogeogràfic, etc., utilitzats en les
fitxes de les espècies contemplades. Considerem
que, si no representen cap dificultat per a biòlegs,
naturalistes i especialistes, sí que poden resultar
d'utilitat per a un ventall ampli de potencials usuaris
d'aquest treball.

Ràdula d'un Melanopsis. (Processat de F. Martínez-López).

Taxonomia de les espècies

Ordre
Neritoidea

Neritopsina

Superordre

Classe GASTROPODA, Subclasse Orthogastropode.

Superfamília

Neotaenioglossa

Gènere

Espècie
Theodoxus fluviatilis

Neritoidea

Neritidae

Theodoxus

Theodoxus meridionalis
Theodoxus valentinus
Theodoxus baeticus

Cerithioidea

Caenogastropoda

Família

Melanopsidae

Melanopsis

Thiaridae

Melanoides

Bithyniidae

Bithynia

Melanopsis tricarinata
Melanopsis lorcana
Melanoides tuberculatus
Bithynia leachi
Bithynia tentaculata

Potamopyrgus

Potamopyrgus antipodarum

Spathogyna

Spathogyna fezi

Tarraconia

Tarraconia gasulli
Pseudamnicola falkneri

Pseudamnicola
Risooidea

Pseudamnicola gasulli
Pseudamnicola hauffei
Pseudamnicola subproducta

Hydrobiidae
Hydrobia

Hydrobia acuta
Ecrobia vitrea

Belgrandia

Belgrandia boscae

Josefus

Josefus aitanica

Chondrobasis

Chondrobasis levantina

Mercuria

Mercuria balearica
Mercuria emiliana
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Ordre

Superordre
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Superfamília

Família

Gènere

Espècie

Amnicolidae

Bythinella

Bythinella batalleri

Moitessieria

Moitessieria meijersae
Moitessieria servaini

Neotaenioglossa

Caenogastropoda

Spiralix gloriae
Spiralix
Rissoidea

Moitessieridae

Spiralix pequenoensis
Spiralix valenciana castellonica
Spiralix valenciana valenciana

Palaospeum

Palaospeum hispanicum ondaense
“Sardopaladilhia” buccina

Sardopaladilhia

“Sardopaladilhia” distorta
Sardopaladilhia marianae
“Sardopaladilhia” subdistorta

Acroloxoidea

Cochliopidae

Heleobia

Heleobia macei

Truncatatellidae

Truncatella

Truncatella subcylindrica

Acroloxidae

Acroloxus

Acroloxus lacustris

Galba
Lymnaeoidea

Lymnaeidae

Pulmonata

Heterobrancha

Physidae

Planorboidea

Galba schirazensis
Galba truncatula

Stagnicola

Stagnicola fuscus

Radix

Radix balthica

Physa

Physa acuta

Planorbarius

Planorbarius metidjensis

Planorbella

Planorbella duryi

Ferrissia

Ferrissia fragilis

Planorbis

Planorbis planorbis

Anisus

Anisus spirorbis

Planorbidae

Gyraulus albus
Gyraulus

Gyraulus crista
Gyraulus chinensis
Gyraulus laevis
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Hippeutis

Hippeutis complanatus

Ancylus

Ancylus fluviatilis

Taxonomia de les espècies

Classe BIVALVIA, Subclasse Eulamelibranchia.
Superordre
Palaeoheterodonta

Ordre
Unionida

Superfamília
Unionoidea

Família
Unionidae

Gènere

Espècie

Anodonta

Anodonta anatina

Potomida

Potomida litoralis

Unio

Unio mancus

Musculium Musculium lacustre
Pisidium amnicum
Sphaerioidea
Heterodonta

Sphaeriidae

Veneroida

Pisidium casertanum
Pisidium

Pisidium nitidum
Pisidium personatum
Pisidium subtruncatum

Corbiculoidea

Corbiculidae

Curbicula

Curbicula fluminea

Dreissenoidea

Dreissenidae

Dreissena

Dreissena polymorpha
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Classe Gastropoda

INTRODUCCIÓ
Els gasteròpodes de les aigües continentals de la
Comunitat Valenciana habiten en un ampli ventall de
tipus de masses d'aigua; aquestes varien molt tant pel
que fa a la seua composició fisicoquímica (temperatura, pH, conductivitat, salinitat, alcalinitat i oxigen
dissolt), com en la litologia i el tipus de substrats
sobre les quals discorren o s'assenten.
La característica essencial del sistema hidrogràfic
de la Comunitat Valenciana és la seua pronunciada
irregularitat. L'elevada permeabilitat dels materials
carbonatats que dominen la majoria del territori, determinen que l'escolament superficial siga reduït i, al
seu torn, permeten que un elevat percentatge d'aigua
útil s'infiltre en els aqüífers, i que garantitza la permanència dels brolladors.
Els gasteròpodes estudiats ací pertanyen a dos grans
grups, Orthogastropoda (Prosobranchia) i Pulmonata, caracteritzats ambdós per la possessió d'una
conquilla calcària d’una morfologia molt variable i una
ràdula com a aparell raspador-mastegador, de gran
importància taxonòmica. Són micròfags de superfície

que s’alimenten, bàsicament, de material vegetal, especialment de perífiton i també de detritus vegetals i
animals. Alguns, com ara Bithynia, són filtrants. Tenen
una talla que oscil·la entre les 250 µm i els 70 mm.
Els Orthogastropoda presenten una conquilla més
o menys sòlida i dextrogira, tenen opercle corni o
rarament calcari, adherit a la part dorsal del peu, la
funció del qual és tancar fermament l'obertura de la
conquilla. La respiració és de tipus branquial, la qual
cosa els permet captar l'oxigen dissolt en l'aigua.
Els ulls se situen en la part externa de la base dels
tentacles. Són dioics i la majoria són ovípars, que
produeixen des d'uns pocs ous fins a centenars
d'aquests, que depositen sobre el substrat o la vegetació submergida en masses gelatinoses. Els ous són
relativament xicotets (0,10 mm o menys de diàmetre).
El desenvolupament embrionari és directe, ja que es
realitza en l'interior de l'embolcall de l'ou; l'individu
ja naix en estat juvenil. Algunes espècies són ovovivípares i en altres casos (com Potamopyrgus antipodarum) són vivípares i partenogenètiques. El cicle
vital es completa en la majoria d'espècies en un any,
encara que algunes poden desenvolupar dues o tres
generacions anuals.
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Processat de F. Martínez-López

Els Pulmonata presenten una conquilla més aïna
delicada en espiral cònica, plana (Planorbidae) o en
forma de gorra frígia (Ancylus, Acroloxus, Ferrissia,...) dextrogira o, en algun cas, levogira (Physidae
i Planorbidae). No tenen opercle i de brànquies, la
respiració es realitza mitjançant un pulmó, situat en
la cavitat del mantell que comunica a l'exterior mitjançant un orifici (pneumostoma) que se situa en el
costat dret del cos de l'animal i que pot prolongar-se
en un sifó respiratori pel qual obtenen l'aire atmosfèric; per això, per a respirar, necessiten pujar a la
superfície periòdicament per a omplir el pulmó d'aire.
Alguns realitzen l'intercanvi respiratori íntegrament a

Melanopsis tricarinata tricarinata en el seu medi natural.

34

través de la superfície corporal (Ancylus). Els ulls se
situen en la part interna de la base dels tentacles. Són
hermafrodites i la majoria ovípars i produeixen ous
grans (de 0,5 a 1,5 mm) que, reunits en grups de 10100 en masses gelatinosos, depositen sobre la vegetació submergida. El desenvolupament és directe i
posseeixen un sol període reproductiu anual. Algunes
espècies (Galba truncatula) resisteixen bé la dessecació. Alguns planòrbids produeixen un epifragma, que
substitueix l'opercle, abans de caure en vida latent en
el fang o en el fang sec. Diversos pulmonats són hostes intermediaris d'algunes espècies de trematodes
digènids i alguns planòrbids ho són de Schistosoma.

Classe Gastropoda

TERMINOLOGIA DE LA CONQUILLA
Àpex (L. apex, icis = punta d'alguna cosa, extrem superior). Part de la conquilla que coincideix amb
la protoconquilla.
Base (Gr. basis = base, peu). Extrem de la conquilla
contraposat a l'àpex.
Basis (Gr. basis = base, peu). Vegeu base.
Callum (L. callus = durícia, duresa). Vegeu durícia.
Carena (L. careta, ae = quilla). Ixent transversal, més
o menys esmolat, amb aspecte de quilla.
Columel·la (L. columella = diminutiu de columna).
Columna produïda per l'envoltament de la conquilla, quan les espires d'aquesta es toquen en
l'eix sobre el qual giren.
Costella (L. costa, ae = costella + ellus, sufix diminutiu). Ixent lineal més o menys estret i longitudinal de la superfície de la conquilla a manera
d'espires longitudinals.
Cresta. Vegeu carena.
Dextrogira (L. dexter = destre + girus, i = gir). Conquilla les voltes de la qual presenten un envoltament cap a la dreta, segons el sentit de les agulles
del rellotge.
Dextrorsa (L. dextrorsus = a la dreta). Vegeu dextrogira.
Durícia (L. callus = durícia, duresa). Depòsit calcari present en algunes conquilles amb melic
que obtura parcialment o totalment l'orifici de la
columel·la en el seu extrem basal.

Enreixats. Aspecte de reixa que apareix en la conquilla com a resultat de l'encreuament de línies
engrossides longitudinals i transversals.
Espira (L. spira, ae = espira, volta). Cada una de les
voltes que les conquilles donen sobre el seu eix.
Gastropoda (Gr. gaster = estómac, ventre + pous
= peu). Terme que encunyà Cuvier en 1797 per
a referir-se a la manera de locomoció i estructura dels mol·luscos que repten sobre un disc
carnós anomenat peu, situat a la zona ventral
del cos.
Holostoma (Gr. kolos = tot, sencer + stoma = boca,
obertura). Conquilla que presenta l’obertura sencera i mai es troba interrompuda per escotadura,
canal o cap sifó.
Holostomada. Vegeu holostoma.
Labre (L. labrum = labre, vora). Vora externa de
l'obertura oposat a la columel·la.
Levogira (L. laevus = esquerre + girus = gir). Conquilla les voltes de la qual presenten un envoltament cap a l'esquerra, segons el sentit de les
agulles del rellotge.
Llavi (L. labrum = llavi, vora). Vora externa de
l'obertura oposat a la columel·la.
Llavi extern. Vegeu llavi o labre.
Llavi intern. Vegeu vora columel·lar.
Llavi superior. Vegeu vora parietal.
Melic (L. umbilicus = melic, el centre). Espai buit
central, situat en la base de la columel·la quan
aquesta és buida.
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Nòduls (L. nodes = nuc). Unflors més o menys nombrosos sobre les costelles de la conquilla.
Obertura (L. obertura, ae = obertura, entrada). Orifici
contingut en l'última volta de la conquilla per on
emergeix el cap, el tronc i el peu del gasteròpode.
Peristoma (Gr. peri = al voltant de + stoma = boca).
Perímetre de l'obertura de la conquilla.
Protoconquilla (Gr. protos = primer, primitiu + konche = conquilla). Primera conquilla o conquilla
embrionària segregada per la glàndula conquilífera i que queda representada en la conquilla
adulta per l'àpex.
Quilla. Vegeu carena.
Sifonostoma (Gr. siphon = tub, canal + stoma =
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boca). Conquilla que presenta en l’obertura una
escotadura o canal (sifó) en posició basal.
Sifonostomada. Vegeu sifonostoma.
Sinistrorsa (L. sinistrorsus = a l'esquerra). Vegeu
levogira.
Última volta. Última volta de l'espira que conté
l'obertura.
Umbilicus (L. umbilicus = melic, el centre). Vegeu
melic.
Varius. Engrossiments semblants a les costelles que
es troben en xicotet nombre i són molt gruixuts.
Vora o marge columel·lar. Vora de l'obertura més
interna corresponent al final de la columel·la.
Vora o marge parietal. Vora superior de l'obertura.

Classe Gastropoda

MORFOLOGIA DE LA CONQUILLA

ÀPEX
PROTOCONQUILLA

ESPIRA

CARENA (quilla)

ALÇÀRIA

SUTURES

VORA PARIETAL

VARIU

CANAL ANAL

VORA
COLUMEL·LAR
(llavi intern)

PERISTOMA
(vora obertura)

ALÇÀRIA OBERTURA

ÚLTIMA VOLTA

DURÍCIA

LABRE
(llavi exterior)

OPERCLE

OBERTURA
COLUMEL·LA

OBERTURA SIFONAL
BASE
AMPLÀRIA
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Classe Gastropoda

Família Neritidae

Caracterització
Conquilla compacta, subesfèrica, de paret grossa i
poques voltes de creixement ràpid. Opercle calcari.
L'extremat polimorfisme de la conquilla, amb una
gran varietat de colors i models, ha provocat la revisió taxonòmica de diverses espècies.

en la distribució de les espècies. Els límits de temperatura estan entre els 13 i els 24 ºC i els d'altitud
entre 1 i 780 m.
El seu cicle vital es caracteritza pel període de posta
que comprén d'abril-maig a setembre. Els individus
viuen dos anys, edat en què es reprodueixen, i moren
després de la posta.

Ecologia i Biologia
La família Neritidae està representada a la Comunitat Valenciana pel gènere Theodoxus amb quatre espècies, T. baeticus, T. fluviatilis, T. valentinus i T. meridionalis, que es distribueixen en diversos hàbitats,
com ara brolladors, xicotets rius, llacunes, marjals i,
inclús, llacunes costaneres amb aigües salobres (T.
fluviatilis). Estan ben adaptats a les aigües amb fort
corrent en què colonitzen substrats durs (roques, graves, etc.), als quals s'adhereixen amb la forta musculatura del peu; no obstant això, també colonitzen
aigües estancades i fonts de tipus reocrènon per les
quals es dispersen àmpliament.
Manifesten una tolerància àmplia a la salinitat i prefereixen aigües fresques i netes, amb contingut escàs en matèria orgànica i ben oxigenades amb molta
concentració de calci, element que pareix ser limitant

Són consumidors importants de diatomees, junt amb
altres microalgues del perífiton, encara que també
poden alimentar-se a base d'algunes espècies de
plantes i detritus animals i vegetals. En els brolladors, el seu principal aliment és l'epíliton de les parets de ciment i les pedres, on formen grans masses
d'individus a causa del seu caràcter gregari.
El fenomen de la pol·lució, que afecta nombrosos
rius de la Comunitat Valenciana, ha provocat que
algunes de les espècies d'aquesta família estiguen
en perill d'extinció i les fonts i els brolladors han
constituït els llocs de refugi per a les dites espècies.
D'ací que siguen tan freqüents trobar-les en els medis esmenats.
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família és de 6/10 punts en l'índex IBMWP.
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Theodoxus baeticus (LAMARCK, 1822).
= Teodoxus fluviatilis LINNAEUS, 1758.
= Nerita baetica LAMARCK, 1852.
= Teodoxus hispalensis MARTENS, 1879.
= Nerita baetica KOBELT, 1881.
= Teodoxus mixta WESTERLUND, 1891.

Descripció
Conquilla xicoteta, subesfèrica, allargada transversalment, amb 3 voltes d'espira; àpex situat cap a un terç
de la vora esquerra de la conquilla; vora columel·lar
dotada d'una forta callositat convexa; color clar amb
un reticulat fi violeta, violeta obscur uniforme o inclús amb quatre bandes fosques sobre fons més clar.
Opercle calcari, dotat de dues apòfisis.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Endemisme ibèric, la distribució del qual comprendria la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia
oriental. A la Comunitat Valenciana, es troba a escasses localitats situades al sud de la província de Castelló i a la de València. Espècie reòfila en rius, rierols
i brolladors amb una preferència clara per les aigües
dures, riques en calci i temperatures compreses entre els 16 i els 20 ºC. de tipus oligo-β mesosaprobi
i un pH comprés entre 7,5 i 8,2 i ben oxigenades.
S'alimenta de diatomees, perífiton i detritus que espina del substrat.
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Sexes separats. Postes amb un nombre elevat
de càpsules esfèriques i aplanades formades per
dues valves.
Estat actual
A causa de la creixent contaminació de les aigües,
la disminució del cabal en brolladors i rierols com
a conseqüència de la sobreexplotació dels aqüífers,
així com la transformació d'aquests, considerem que
es troba en franca regressió.

Classe Gastropoda

Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758).
= Nerita fluviatilis (LINNAEUS, 1758).
= Teodoxus dalmatica ROSSMÄSSLER, 1835.
= Teodoxus guadianensis MORELET, 1845.
= Teodoxus moreleti ALLEN, 1858.
= Teodoxus trifasciata MENKE, 1828.
= Teodoxus zebrina RECLUZ, 1841.

Descripció
Conquilla semiovalada molt sòlida. Espira poc ixent
amb 2-3 voltes de creixement molt ràpid, poc convexes; última volta molt gran, que constitueix les 4/5
parts de la conquilla, prolongada cap avant en forma de visera, amb expansions laterals; sutures poc
profundes, àpex obtús, poc ixent, que no sobrepassa
l'última volta. Obertura ovalada més llarga que ampla,
semilunar; peristoma no continu, simple, tallant; vora
columel·lar recta i llisa, durícia dilatada sobre la vora
parietal; opercle calcari, semilunar, excèntric, amb un
ganxo en la part interior i de vores rogenques. Melic nul. Conquilla proveïda d'estries longitudinals de
coloració molt variable, de fons blanquinós marró o
negrós, sovint adornat amb punts de flàmules, línies
rectes o en zig zag o de reticulacions més fosques de
distinta coloració. Dimensions mitjanes: 9 mm diàmetre màxim, alçària 7 mm.
Biologia i ecologia
Es tracta d'una espècie d'àmplia distribució a la
Península Ibèrica. Gregària, d'hàbits reòfils i crenòfils, encara que també la podem trobar en aigües
estancades. Viu en aigües netes, ben oxigenades,

amb àmplia tolerància a la salinitat (fins a 20 ‰),
requereix un contingut alt en calci (Ca), element que
és limitant en la seua distribució, així com dureses
mitjanes o altes.
Es troba en altituds compreses entre 1 i 780 m,
els marges de temperatura són de 13,1 a 24 ºC, el O2
dissolt entre 5 i 11,5 mg/l, el de pH entre 7 i 8,2 i el
de conductivitats entre 394 i 1.740 μS.
Espècie indicadora de bona qualitat d'aigua,
i se situa des de la zona oligosapròbia a la
β-mesosapròbia, habita en fons pedregosos i és rara
en ambients amb molta vegetació aquàtica sobre la
qual s'ubica quan el fons és tou o llimós.
La seua alimentació és a base de plantes i detritus
i és considerada un consumidor important de diatomees i perífiton.

Liquidámbar

Estat actual
Espècie molt ben representada a la Comunitat Valenciana, encara que ha desaparegut en algunes fonts i
rierols a causa de la sobreexplotació dels aqüífers i,
en alguns rius, per la contaminació orgànica.
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Theodoxus meridionalis (PHILIPPI, 1836).
= Nerita valentina GRAELLS, 1846.
= Nerita velascoi GRAELLS, 1846.
= Theodoxus velascoi (GRAELLS, 1846).
= Nerita hidalgoi CROSSE, 1880.
= Theodoxus hidalgoi CROSSE, 1881.

Descripció
Conquilla subesfèrica, sòlida, xicoteta (alçària fins a
11 mm i diàmetre fins a 8,5 mm). Fins a quatre voltes
de creixement ràpid, l'última gran i ampla, que significa els 3/4 de l'alçària total de la conquilla. Perfil
de les voltes uniforme i sense solcs. Melic nul, boca
ovalada amb la vora columel·lar recta i llisa, peristoma simple. Opercle calcari excèntric i amb una
apòfisi. Coloració molt variada amb fons blanc sobre
la qual apareix una reticulació fina violeta clar, violeta fosc uniforme o bé en faixes llises o reticulades,
d'aspecte corni clar i faixes fosques llises, etc.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Endemisme de la província de València que es troba
en escasses localitats del sector xativí. Espècie pròpia
de rierols i de xicotets rius, així com en surgències
d'aigua (ullals) associada a aigües molt netes, preferentment sobre substrats durs (roques, graves, etc.).
De caràcter termòfil i estenotèrmic, que viu a temperatures molt constants entre 16 i 18 ºC. Molt sensible
a la pol·lució orgànica de l'aigua i pròpia de medis
oligosaprobis. S’alimenta a base de diatomees i altres
algues del perífiton.
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Sexes separats. Postes en forma de càpsules
ovalades de 0,7 a 1 mm que fixa sobre substrats durs,
amb nombrosos ous de què només n'eclosiona un.
Les postes se succeeixen durant tot l'any.
Estat actual
Pel fet que viu en una àrea summament reduïda, les
escasses poblacions que s'estableixen són molt sensibles a qualsevol alteració química del medi (per
exemple, els abocaments industrials i urbans al riu
Albaida) i la sobreexplotació d'aqüífers. Com a conseqüència de tot això, l'espècie es troba en estat crític.

Classe Gastropoda

Theodoxus valentinus (GRAELLS,1846).
= Nerita valentina GRAELLS, 1846.
= Theodoxus velascoi GRAELLS, 1846.
= Theodoxus hidalgoi CROSSE, 1881.

Descripció
Conquilla xicoteta (fins a 11 mm d'alçària), globosa, molt sòlida, amb quatre voltes d'espira de què
l'última, molt gran, ocupa la major part de la conquilla. Callositat colume·lar molt desenvolupada. El perfil ondulat de l'última volta i de l'obertura, proveïdes
d'un solc profund, permet diferenciar-la de la resta
d’espècies de Theodoxus conegudes a la Comunitat
Valenciana. Opercle amb dues apòfisis.

La posta es realitza durant tot l'any.
Estat actual
A causa de les fluctuacions i disminució de cabal
que pateixen els ullals i els rierols en què viu, com
a conseqüència de la sobreexplotació dels aqüífers i
també a causa de la contaminació de les aigües per
pesticides, l'espècie es troba en franca regressió i,
en l'actualitat, es considera desapareguda en els ja
escassos enclavaments en què vivia. Pendent de la
troballa de nous enclavaments que evidencien la
seua supervivència.

Adaptat de MVHN

Biologia i ecologia
Endemisme valencià de distribució molt reduïda.
Habita en surgències d'aigua (ullals), fonts, rierols i
rius sobre fons durs (roques, pedres, graves). Espècie estenotèrmica i termòfila (16 a 18 ºC) en aigües
molt netes, oligosapròbies d'alta duresa i riques en
calci, on arriba a formar poblacions molt denses (milers d'individus/m2). S'alimenta de diatomees i altres
algues que raspa de la superfície del substrat.
Postes en forma de càpsules ovalades de menys
d'1 mm que fixa sobre les pedres del substrat, que
conté nombrosos ous de què només n'eclosiona un.
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Família Melanopsidae

Caracterització
Conquilla sòlida, de grandària inferior als 50 mm
d'alçària, un poc turriculada i ovalada, amb escultura
llisa i voltes aplanades. Opercle corni, poc espiralitzat. Color de la conquilla molt variable, des de verd
olivaci a marró molt fosc.
Ecologia i biologia
La família Melanopsidae està representada a la Comunitat Valenciana pel gènere Melanopsis amb dues
espècies, M. tricarinata i M. lorcana. Aquest últim
només viu en aigües d'Alacant i Múrcia.
La taxonomia del gènere és prou complexa a causa
del polimorfisme de les seues conquilles, la qual
cosa portà en el passat a descriure nombroses espècies i que, en l'actualitat, es redueixen a unes poques.
Habiten en diversos ambients aquàtics continentals,
com ara fonts tipus reocrènon, rierols, rius, canals,
séquies, llacunes i marjals, on, a vegades, formen
colònies molt nombroses.
Prefereixen substrats durs com ara roques o graves,
per tant és més difícil trobar-los en fons fangosos
o sobre vegetació que, no obstant això, recorren en
busca del seu aliment, que és a base de diatomees,
perífiton i detritus vegetals.
Exigents en la qualitat de l'aigua, prefereixen aigües
netes i riques en O2, des d'oligotròfiques fins a mesotròfiques i, en general, molt mineralitzades, amb alt
contingut en carbonats. La temperatura és el factor
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limitant de la seua distribució, per la qual cosa les
espècies estan lligades a aigües costaneres càlides
o temperades, però quan viuen més cap a l'interior,
ho fan en relació amb les aigües pseudotermals on
formen colònies molt nombroses. L'altitud mitjana
del seu hàbitat està entre 1 i 770 m i el rang de temperatura mitjana de 17,5 ºC.
La distribució de Melanopsis és circummediterrània
i es troba absent a Líbia i a Egipte. Junt amb Theodoxus, estan considerats com a relictes del Thetys
quan en el miocé quedà aïllat de l'Atlàntic i l’Índic,
i es produeix la crisi salina de finals del messinià,
al final del miocé. No obstant això, el registre fòssil
indica que l'origen d'aquest gènere és prou anterior,
i es coneixen a Europa poblacions continentals des
de finals del cretaci i durant tot el terciari. El Thetys,
en aquestes èpoques, era un mar tropical, per la qual
cosa la fauna de Melanopsis queda restringida als
hàbitats que recorden aquestes condicions (temperatura elevada, salinitat, etc.). Això podria explicar al
seu torn que es trobe associat a altres espècies de
mol·luscos, com ara Theodoxus, i algunes de decàpodes, com ara Dugastella i Palaeomonetes.
La posta es realitza a l'abril, i deposita càpsules que
contenen una mitjana de 17 ous, entre substrats pedregosos.
El gènere Melanopsis constitueix un important vector
de trematodes digènits, per la qual cosa pot tindre un
interés especial medicosanitari, (G. TAPIA et al. 1993).
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família és de 6/10 en l'índex IBMWP.

Classe Gastropoda

Melanopsis lorcana GUIRAO, 1854.
= Melanopsis bleicheri PALADILHE, 1874.
= Melanopsis bofilliana BOURGUIGNAT, 1886.
= Melanopsis aynensis AZPEITIA, 1929.

Descripció
Conquilla sòlida, ovalada, de grandària mitjana
(alçària màxima de 26 mm), amb 6 voltes de creixement lent al principi i molt ràpid en les últimes.
L'espira s'atenua cap a l'àpex en forma de cúpula
allargada ogival més o menys aguda o roma. L’última
volta és proporcionalment molt gran i ocupa 3/4 de
l'alçària total de la conquilla. Les primeres cinc voltes són planes, però l'última és molt bombada cap a
la meitat de la seua amplària, amb un septe ixent en
forma d'estant angular sota la sutura, que és lineal.
Boca oval i allargada amb un entrant agut i llarg en
la part superior. Columel·la truncada per una escotadura. Peristoma senzill, columel·la del costat parietal
reforçada per una durícia blanca. Opercle corni color
castany fosc.

Estat actual
A causa de la contaminació fluvial per abocaments
industrials, urbans i agrícoles (especialment en el riu
Segura), així com per la sobreexplotació dels aqüífers, que provoca sequera de brolladors, l'espècie ha
desaparegut de moltes localitats que se citaren en els
anys 60. En conseqüència, ha de considerar-se que
l'espècie es troba en regressió clara.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Endemisme del SE de la Península Ibèrica confinat a
les províncies d'Alacant i Múrcia, amb localitats aïllades d'Andalusia oriental. Habita en aigües corrents
poc profundes (rius, rierols, fonts, séquies sobre
substrats durs (ciment, pedres, graves, etc.).
Espècie pròpia d'aigües dures, riques en calci
i amb temperatures mitjanes anuals de 15 ºC, molt
sensible a les baixes temperatures. En medis oligo-

saprobis fins al límit amb β-mesosaprobis, amb una
mitjana de O2 dissolt de 7-6 mg/l i un pH comprés
entre 7,6 i 8,5. Resisteix temporalment la dessecació
i presenta, de vegades, hàbits amfibis sobreeixint de
la superfície de l'aigua. S'alimenta d'algues, perífiton,
vegetals en descomposició i rebutjos orgànics.
Sexes separats sense dimorfisme sexual aparent
en la conquilla. La reproducció es realitza durant tots
els mesos de l'any. La posta pot realitzar-se sobre
substrat arenós o pedregós, on fixen càpsules esfèriques i transparents que contenen els ous.
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Melanopsis tricarinata (BRUGUIÈRE, 1789).
= Melanopsis marocana CHEMNITZ, 1795.
= Melanopsis annulatum CHEMNITZ, 1795.
= Melanopsis graellsi VILLA, 1846.
= Melanopsis subgraellesiana BOURGUIGNAT, 1864.
= Melanopsis striatacarinata PANTANELLII, 1866.
= Melanopsis carinata GENTILUOMO, 1868.
= Melanopsis acutespira BOURGUIGNAT, 1884.
= Melanopsis aprica BOURGUIGNAT, 1884.

Descripció
Conquilla sòlida, ovalada, de grandària molt variable
(alçària màxima, 47 mm), amb sis voltes d'espira,
aquesta elevada, amb l'àpex agut, un poc unflada
enmig en l'última volta, la qual posseeix tres quilles
com a màxim, que es prolonguen com una sola cap
a l'àpex. Boca ovaladapiriforme, amb un llarg entrant
en la part superior i amb una gran escotadura en la
inferior, que trunca la columnel·la, llavi recte i tallant,
columnel·la i costat parietal coberts per una forta
callositat. Color castany a fosc o verdós clar, amb
flamulacions de color castany fosc. Opercle corni
castany fosc.
Aquesta espècie inclou dues subespècies, Melanopsis tricarinata tricarinata BRUGUIER, 1779 i
Melanopsis tricarinata dufouri FERUSSAC, 1823. La
primera s'ajusta clarament a la descripció abans indicada, mentres que la segona es diferencia d'aquella
per presentar les voltes d'espira un perfil ondulat,
amb solcs i bombaments en nombre variable, però
que no arriben a dibuixar quilles ben definides, i
existeixen des de formes llises a l'aparició de quilles
incipients en les primeres voltes.
Biologia i ecologia
Espècie àmpliament distribuïda per la Comunitat Valenciana, ja que mostra una certa indiferència enfront
del tipus de cos d'aigua, i es troba tant en medis lòtics
com lèntics, així com en fonts de tipus reocrènon i
limnocrènon. Se situa sobre roques, graves, arenes i
vegetació, inclús sobre detritus vegetals. Se situa en
el tram mitjà dels rius i afecta la zona epi-metaritron
encara que pot aparéixer en l'hiporitron i l’epipotamon
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(a vegades per arrossegament).
Pot presentar costums amfibis, tal vegada quan
falta oxigen dissolt en el fons o la velocitat del corrent
és molt elevada.
Indicadora de medis catarobi/oligosaprobis,
i pot presentar caràcter β-mesosaprobi en alguns
casos. Lligada a aigües dures, molt carbonatades,
ben oxigenades i de corrent moderat, i mostra una
preferència clara per les aigües temperades amb una
isoterma anual de 14 ºC, la qual cosa constitueix un
factor limitant en la seua distribució i, per això, és
possible trobar-la en aigües de l'interior de la Comunitat Valenciana que presenten influència termal quan
la isoterma és més baixa. Per exemple, Montanejos,
Requena, etc.
El rang d'altitud de les fonts on es troba va des
d'1 a 770 m, el valor mitjà de O2 dissolt és de 7,4
mg/l, i el de la seua temperatura de 17,7 ºC i sempre
presenten alta mineralització i dureses altes.
El seu règim alimentari és micròfag, i col·lecta
algues i detritus amb una preferència especial pel
perífiton que raspa amb facilitat.
Melanopsis tricarinata exhibeix unes prevalences
d'infestació elevades per trematodes digènids que,
sovint, li ocasionen greus danys en el seu sistema

Classe Gastropoda

ous, que s'adhereixen a les pedres i es recobreixen
amb fragments orgànics o partícules minerals.
Estat actual
La contaminació fluvial, les alteracions del seu hàbitat original i la sobreexplotació dels aqüífers, ha provocat la desaparició de l'espècie en els enclavaments
que habitava des de fa molt de temps. Però, a la vista
de l'elevat nombre de localitats que citem, se la pot
considerar una espècie abundant.

Liquidámbar

Liquidámbar

reproductor. Això podria constituir un factor regulador de les poblacions de l'espècie (G. TAPIA et al.
1990 a i b).
El cicle reproductor és paregut al de Theodoxus,
amb el qual coexisteix en nombroses fonts, rierols
i llacunes. La posta es realitza aproximadament a
mitjan abril, i segons el tipus de substrat poden
aparèixer dos tipus de postes: en substrats arenosos s'alliberen ous individuals sense protecció, i en
substrat pedregosos, càpsules amb una mitjana de 17

Melanopsis tricarinata tricarinata.

Melanopsis tricarinata dufouri.
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Família Thiaridae

Caracterització
Conquilla turriculada amb voltes convexes i uns 50
mm d'alçària. Opercle corni. Color verd fosc a marró
verdós.

haver canviat molt), és predicible que habiten el mateix tipus d'aigües.
Són partenogenètics i vivípars, encara que també s'ha
comprovat la posta d'ous i de la mateixa manera es coneix l'existència de mascles i de fecundació encreuada.

Ecologia i biologia
Aquesta família està representada a la Comunitat
Valenciana per Melanoides tuberculatus, localitzat
en un estany de Peníscola (Castelló) i en un brollador pròxim on els estudis sedimentològics demostren un origen antròpic a partir de la introducció
d'animals d'aquari.
Aquesta família és d'origen tropical, i la seua distribució actual comprén zones càlides del planeta, on s'ha
observat la seua coexistència amb èxit amb Melanopsis i no ho ha sigut en altres aigües no habitades
per aquesta espècie. Si considerem el passat tropical
comú d'ambdues espècies i la manifesta intolerància
actual d’aquestes a les aigües fredes (i que no pareix
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Algues i detritus constitueixen la seua dieta primordialment i especialment l'epíliton de les pedres
i els murs on pot observar-se gran concentració
d'individus.
La seua distribució mundial comprén gran part
d'Àfrica, Madagascar, Península Aràbiga, Pròxim
Orient i gran part d'Àsia i lnsulíndia.
És un dels mol·luscos considerats d'importància mèdica per actuar com a vector de trematodes paràsits
de l'home.
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família és de 6/10 punts en l'índex IBMWP.

Classe Gastropoda

Melanoides tuberculatus
(MÜLLER, 1774).

Espècie exòtica

= Nerita tuberculata O.F. MÜLLER, 1774.
= Melanoides tuberculata LINNEUS, 1774.
= Melanoides tamsi DUNKER, 1853.
= Melanoides tamsiana REIBISCH, 1865.
Descripció
Exhibeix una conquilla turriculada de fins a 10-15
voltes convexes i ornamentades amb costelles espirals reticulades. Color terrós clar i franges fosques.
Els exemplars més grans poden assolir una alçària de
28,7 mm i un diàmetre de 8,8 mm.
Biologia i ecologia
Espècie introduïda al Prat de Peníscola i un brollador pròxim (província de Castelló), d'origen exòtic
distribuïda per Àfrica, Madagascar, Aràbia, Pròxim
Orient i gran part d'Àsia i Insulíndia. Els paràmetres
ambientals mitjans que presenten les localitats on es
recol·lectà oscil·len entre 1 i 9 metres d'altitud, una
temperatura de 20,6 ºC i un pH de 7,53, una conductivitat de 1.740 μS i un contingut en O2 dissolt de 6,7
mg/l. Les aigües són de tipus clorurosulfatosòdiques.
Viu sobre les fanerògames submergides i les al-

gues, així com sobre llims i substrats durs. La seua
dieta és a base d'algues i detritus.
Es tracta d'una espècie principalment vivípara i
partenogenètica, encara que també se n'ha comprovat
la posta d'ous.
És un gasteròpode considerat de gran importància medicosanitària per actuar com a primer hoste intermediari de trematodes paràsits de l'home en totes
les àrees de què prové i viu.

Liquidámbar

Estat actual
Es tracta d'una espècie exòtica. Va ser introduïda al
Prat de Peníscola com a conseqüència de les activitats d'alguns aficionats a l'aquariofília. La població ha
aconseguit un desenvolupament extraordinari..
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Família Bithyniidae

Caracterització
Conquilla ovatocònica, globosa i llisa, un poc translúcida, que permet veure la pigmentació del cos de
l'animal. Opercle calcari de creixement concèntric.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pel gènere
Bithynia, amb dues espècies clarament diferenciades
B. tentaculata i B. leachi, característiques d'ambients
lèntics com ara marjals, arrossars, tolles més o
menys temporals i brolladors tipus reocrènon, encara
que també es troben en rabejos dels rius i rierols, séquies i canals de reg.
D'hàbits epífits i filtrants colonitzen molts tipus
d'aigües des de dolces fins a salobres (mesohalines), i
des de semitoves a molt dures. Se situa aquesta família en medis des d'oligosaprobis fins a mesosaprobis.
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Suporten bé les baixes concentracions de O2, els alts
valors de pH i l'alta conductivitat. Són bons indicadors de la contaminació per metalls pesants, com ara
el cadmi, el zinc i el mercuri.
Sovint associada a la vegetació macrofítica i a aigües
riques en matèria orgànica, s'alimenten de detritus,
diatomees i algues filamentoses. Mitjançant l'ús
d'un sistema d'alimentació tipus filtrant, format per
una xarxa mucosa situada en la cavitat pal·lial, atrapen el material orgànic en suspensió en les aigües
que habiten.
De sexes separats, el cicle reproductor de les espècies d'aquesta família és anual i els individus
poden viure fins a tres anys. La seua distribució és
paleàrtica.
El seu valor indicador de la qualitat de l'aigua, segons
l'índex IBMWP és de 3/10 punts.

Classe Gastropoda

Bithynia leachi (SHEPPARD, 1823).
= Turbo leachii SHEPPARD, 1823.
= Bithynia hispanica SERVAIN, 1880.
= Bithynia acuta STEIN, 1850.
= Bithynia anatinum MILLET, 1813.
= Bithynia inflate HANSEN, 1845.
= Bithynia similis MICHAUD, 1831.

Liquidámbar

Descripció
Conquilla globosa conoide molt ventruda cap a la
base; melic estret; espira formada per 5-6 voltes
apilades, molt convexes, deprimides cap a la sutura,
l'última més gran, unflada, com destacada de l'espira;
sutures molt profundes; àpex subagut; obertura arredonida, un poc ovalada, lleugerament angulosa en la
part alta; peristoma continu no remenat subeixamplat;
testa prima, poc sòlida, a penes brillant, subtransparent, còrnia groguenca o castanya rogenca, sovint encrostada, proveïda d'estries longitudinals fines, agrupades, semiesborrades. Opercle prim, amb estries
concèntriques nombroses, fines però molt distintes.
Dimensions: 5 10 mm x 3,5 6 mm.

Biologia i ecologia
Més freqüent en rierols i en rius xicotets i també en
tolles més o menys temporals amb alt contingut en
matèria orgànica, així com en marjals costaneres,
sempre sobre la vegetació aquàtica.
Prefereix aigües mesohalines amb una salinitat
aproximada del 6 ‰. Resisteix bé la mineralització
elevada (altes conductivitats). Temperatures entre els
12 i 21 ºC, ampli marge de tolerància al O2 dissolt
(5-12 mg/l) i als valors del pH.
Sexes separats encara que la conquilla no mostra
dimorfisme sexual. Els ous es disposen formant masses més o menys globoses cobertes per un embolcall
gelatinós que s'adhereix a les plantes aquàtiques i
cudols del substrat.
Estat actual
En general les poblacions de B. leachi són, comparativament, menys nombroses que les de B. tentaculata.
La dessecació d'algunes marjals i tolles temporals, la sobreexplotació dels aqüífers i la transformació d'algunes fonts, han provocat la desaparició
d'algunes poblacions habitades amb anterioritat.
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Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758).
= Helix tentaculata LINNAEUS, 1758.
= Nerita jaculator MÜLLER, 1774.
= Cyclostoma impura DRAPARNAUD, 1801.
= Bithynia meridionalis FRAUENFELD, 1862.
= Bithynia minuta RISSO, 1826.
= Bithynia producta MENKE, 1828.
= Bithynia salinesii PHILIPPI, 1849.
= Bithynia sevethiana BLANC, 1881.

Descripció
Conquilla ovoide més o menys allargada; sense melic; espira prou alta formada per 5-7 voltes convexes,
a l'última gran, dilatada, ventruda, aconseguint al
voltant dels 2/3 de la longitud total; sutures poc profundes; àpex subagut; obertura obliqua, subovalada,
angulosa en la part alta; peristoma continu subeixamplat; testa prou prima, còrnia, ambarina, groc or, lleonada o inclús rogenca, proveïda d'estries longitudinals molt fines, agrupades, subiguals. Opercle prim,
subcòncau, a penes subtransparent, aconseguint
quasi les vores del peristoma, amb estries concèntriques mediocres. Dimensions: 8-12 mm x 4,5-7 mm.
Biologia i ecologia
Viu en xicotets rius, marjals, llacs i brolladors. Associada a tot tipus d'aigües, si bé és més freqüent en
aigües estancades i salobres o molt dures en hàbitats amplis.
Suporta salinitats del 12 ‰ i baix contingut en O2

(5 12 mg/l). S'ha recol·lectat a altituds entre 1 i 640
m i amb temperatures que oscil·len entre els 13,8 i 21
ºC. Pot viure a valors alts de pH, altes conductivitats
i dureses.
En les fonts on es troba el cabal és elevat i són de
tipus reòfil. Sovint associada a la vegetació macrofítica i en aigües riques en matèria orgànica. S'alimenta
de diatomees i detritus, i posseeixen un particular
sistema alimentari filtrant mitjançant una xarxa mucosa situada en la cavitat pal·lial que atrapa el material
en suspensió.
El cicle reproductor és anual i els individus poden viure fins a tres anys. Es tracta d'una espècie comuna de distribució paleàrtica.
De sexes separats encara que la conquilla no
mostra dimorfisme sexual. Els ous, disposats en
masses de dues o tres files englobades en una massa
gelatinosa de 10-30 mm de longitud, apareixen pegats a les plantes aquàtiques o a les pedres.

Liquidámbar

Estat actual
La dessecació d'algunes marjals i la sobreexplotació d’uns certs aqüífers ha provocat la desaparició
d'algunes poblacions importants. .
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Família Hydrobiidae

Caracterització
Conquilla de formes molt variades que poden tindre
des d’una forma perllongada a una de troquiforme i
valvatiforme quasi aplanada, proveïda de melic, de
consistència fràgil, molt xicotetes i inclús diminutes
que no superen els 8 mm d'açària. Opercle corni.
Ecologia i biologia
La família Hidrobiide és la més diversa dins dels
Caenogastropoda ibèrics i de la Comunitat Valenciana. La reduïda dimensió d'aquests organismes, unit a
la convergència morfològica de la conquilla i també el
contrari, una extrema variabilitat d'aquesta en funció
de l'ambient, fa que la seua identificació específica i a
vegades genèrica resulte extremadament difícil. Així,
a la Comunitat Valenciana està representada pels gèneres Spathogyna, Tarraconia, Mercuria, Pseudamnicola, Helobia, Josefus, Bythiospeum, Bythinella,
Potamopyrgus, Hydrobia i Chondrobasis.
És un dels grups que més espècies crenobionts
mostra i també exhibeix formes típicament hipogeas
o estigobionts. Possiblement el caràcter estenoterm
d'aquests organismes propicia la limitada distribució d’aquestes, i precisament aquesta és la causa de

la invasió del medi hipogeu (on no es donen fluctuacions de temperatura) preferentment a la seua
expansió pels rius.
No obstant això, dins del grup es troben altres espècies que sí que ocupen altres medis com ara rierols,
rius, llacunes, marjals i els mecanismes de dispersió
i d’invasió de les aigües subterrànies d’aquests poden
ser molt variats.
Aquesta estretor d'hàbitat unit a la diversitat del tipus d'aigües, sobretot pel que fa a fonts i surgències, afavoreixen, en aquest grup en concret, els
processos d'especiació al·lopàtrica, processos que
s'intensifiquen encara més per quant molts gèneres
invadeixen el medi hipogeu, molt més aïllat. Tant és
així que possiblement més del 80 % de les espècies
descrites a la Península Ibèrica són endemismes.
Tots els hidròbids tenen grandària inferior a 0,5 cm
i els podem trobar en molts tipus d'aigües, com ara
dolces, atalasohalines i salobres, i arriben a suportar
salinitats pròximes a la de l'aigua del mar (Potamopyrgus, Hydrobia, etc.).
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família és de 3/10 punts en l'índex IBMWP.
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Potamopyrgus antipodarum
(GRAY, 1843).

Especie exótica

= Potamopyrgus cumingiana FISCHER, 1860.
= Potamopyrgus salleana FISCHER, 1860.
= Hydrobia jenkinsi SMITH, 1889.
= Potamopyrgus jenkinsi (E.A. SMITH, 1889).
= Potamopyrgus carinata MARSHALL, 1889.
= Potamopyrgus lanceolata CHERBONNIER, 1952.
Descripció
Conquilla cònica elevada. Set voltes d'espira lleugerament convexes. Sutura profunda, l’última volta
molt gran, quasi tan alta com l'espira. Boca oval,
que ocupa quasi 1/3 de l'alçària total de la conquilla,
amb peristoma continu amb xicotet angle incipient en
la part superior. Melic totalment cobert o en forma
d’escletxa. Color verd fosc a corni clar. Opercle corni
de creixement excèntric. Alçària mitjana de 5,5 mm;
diàmetre mitjà de 2,9 mm.
Biologia i ecologia
Espècie originària de Nova Zelanda que arribà a Anglaterra (riu Tàmesi) a mitjan segle XIX, a causa de
l'intens trànsit marítim entre ambdues illes. Des d'allí
està realitzant una colonització intensa del continent
europeu que encara no s'ha consumat. Com que és
summament tolerant a amplis marges de salinitat,
inicià la seua colonització d'estuaris i d'ací als rius,
invadint les aigües dolces.
Les estratègies que la fan un colonitzador tan eficaç són, d'una banda, el seu caràcter marcadament
eurioic i la seua reproducció ovovivípara partenogenètica i, a més, s'ha comprovat que pot travessar el
tub digestiu de les aus aquàtiques migradores sense
patir cap dany, per la qual cosa l'èxit d'invasió d'un
nou hàbitat està garantit amb la presència d'un únic
individu.
Es pot trobar en tot tipus d'ambients tant lòtics
com lèntics amb preferència dels primers, per això
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en els brolladors és més abundant en l'helocrènon i
reocrènon i molt menys en el limnocrènon.
L'índex de polusensibilitat és d'IP>6 (contaminació orgànica moderada). Indicadora de medis
catarobioligosaprobi, encara que pot arribar fins al
β-mesosaprobi. Se situa en els rius des del crènon
i epiritron fins al metaritron.
Com s'ha indicat, posseeix un caràcter eurihalí
marcat i suporta salinitats de fins al 32 ‰, i el mateix
succeeix amb altres paràmetres com l'altitud (5-1.060
m), la temperatura (13,1-26,4 ºC) i l’oxigen dissolt
(4,5-11,2 mg/l). En aigües termals i pseudotermals
les poblacions són molt nombroses.
La reproducció té lloc durant tot l'any i la majoria
moren al cap de 7 mesos a un any, després del període de cria. A Europa, s'hi han trobat ocasionalment
mascles, si bé en el seu lloc d'origen la reproducció
míctica, amb mascles i femelles, és la més freqüent.
La seua alimentació consisteix en detritus i epífits
encara que també es poden considerar omnívors, ja
que inclouen diatomees i altres microorganismes.

Classe Gastropoda

brosos autors en rius, rierols, canals de reg, marjals,
llacunes i brolladors. Es considera que encara es troba en estat d'expansió.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'una espècie exòtica. La seua presència a la
Comunitat Valenciana ha sigut constatada per nom-
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Spathogyna fezi (ALTIMIRA, 1960).
Descripció
Conquilla fràgil, hialina, molt xicoteta (amb 1,1 mm
de diàmetre màxim), amb tres voltes d'espira i sutures profundes. Obertura quasi oval i lleugerament
arredonida en la base, de vegades amb vorell intern,
peristoma simple, recte i marcadament inclinat cap
arrere i melic ample. Opercle transparent amb el
nucli localitzat en el centre. Cap lleugerament pigmentat en alguns exemplars (A. MARTÍNEZ-ORTÍ &
F. ROBLES, 2003).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Viu en brolladors d'aigua neta amb vegetació aquàtica abundant i en coves. Ho fa a una temperatura mitjana de 19,3 ºC i amb una quantitat de O2 dissolt de
6,4 mg/l. Els individus s'adhereixen a les pedres i a
la vegetació o excaven en el sediment. Espècie de
sexes separats les femelles de la qual presenten un
pseudopenis que els permet ser pseudohermafrodites (imposex).
L'espècie va ser localitzada inicialment a Yemeda
(Conca) i posteriorment a Navajas (Castelló). L'únic
brollador on viu actualment (el de la província de
Castelló) està situat a 420 m d'altitud, presenta aigües sulfatocàlciques amb pH de 7,7 i una conductivitat alta de 1.098 μS.
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Estat actual
A causa de l'excessiva explotació dels aqüífers i dels
processos de restauració dels enclavaments, els dos
brolladors de la localitat de Navajas on es capturà
l'espècie han patit considerablement, per la qual
cosa l'espècie ha de ser protegida i es considera, en
l'actualitat, una espècie amenaçada.

Classe Gastropoda

Tarraconia gasulli (BOETERS, 1981).
Descripció
Conquilla de forma arredonida, blanquinosa o translúcida, molt xicoteta (alçària màxima de 1,92 mm,
amplària 1,6 mm), fràgil, hialina en fresc, amb 3,5-4
voltes d'espira arredonides i separades per sutures
profundes, que creixen ràpidament, de manera que
l'última ocupa 5/6 del total de l'alçària de la conquilla. Obertura arredonida que s'adhereix a la penúltima
volta per la part superior, on forma una lleugera angulositat. Melic prou ampli. El llavi extern presenta una
variu molt marcada que permet diferenciar aquesta
espècie dels restants hidròbids de la regió. Opercle
corni ovalat i transparent.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Habita en fonts i séquies amb aigües netes i amb vegetació aquàtica abundant. Viu sobre les plantes, les
pedres o en el fang. De sexes separats. Ous proveïts
d'una càpsula de 0,2 mm de diàmetre que, a vegades,
s'allotja en el melic de l'animal, o bé en càpsules ovígeres que queden adherides a la vegetació.
Es creu que els adults poden viure al voltant d'un
any i moren a principis de primavera, una vegada realitzada l'ovoposició.
Es tracta d'un endemisme valencià, que es distribueix per les províncies de Castelló i de València.
La font on es descrigué originàriament a Altura (Cas-

telló) (GASULL, 1981) està situada a 400 m d'altitud
i presenta aigües sulfatobicarbonatocàlciques amb
una temperatura mitjana de 19,2 ºC, un pH de 7,4,
una quantitat de O2 dissolt de 6,4 mg/l i una alta conductivitat de 1.122 μS. Posteriorment, s'amplià l'àrea
de distribució a quatre localitats més de la mateixa
província i a una única localitat de la província de València (la Font Nova, al terme de Benifaió).
Estat actual
Les alteracions del seu hàbitat com a conseqüència
d'accions antròpiques, la contaminació dels aqüífers
i la seua sobreexplotació, el subsegüent esgotament
dels brolladors, les restes agrícoles, urbanes i industrials, així com la dessecació intencionada de les fonts
per a tasques de manteniment i la retirada del substrat
necessari per a la seua supervivència i les obres de
cementació, fan que aquesta espècie siga considerada en el Libro Rojo de los Invertebrados de España
(VERDÚ I GALANT, 2006) com a vulnerable, amb un
risc d'extinció elevat. Inclús en la font del Bañador a
Altura (localitat tipus) podria estar ja extinta. En conseqüència, es tracta d'una espècie amenaçada..
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Pseudamnicola falkneri BOETERS, 1970.
Descripció
Conquilla ovatocònica, color groguenc, amb 4,5 a 5
voltes d'espira. Alçària de 2-2,6 mm. En algunes poblacions, les conquilles apareixen erosionades i el seu
àpex es perd, per tant monten una mesura diferent i
color blanc en aquesta zona. Protoconquilla amb 1,25
voltes aproximadament, 350 µm de longitud total i nucli d'aproximadament 100 µm. Microescultura granular
dura adherida al nucli de la protoconquilla. Teleoconquilla amb marques d'escultura radial en la seua superfície, més marcada sobre el cos de la volta, i ocupa
més de la meitat de la longitud total de la conquilla;
peristoma ortoclí, oval, complet, amb prim labre extern
i un aprimat labre intern que, en contacte amb l'última
volta, oculta al melic; peristoma extern simple que
mostra una lleugera sinuositat en vista lateral.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie crenòfila (helocrènon). L'única font on
va ser recol·lectada es troba situada a 730 metres
d'altitud amb una temperatura de l'aigua de 16 ºC,
un pH de 7,44, una conductivitat de 471 μS i 5,9
mgr/l de O2 dissolt. Les seues aigües són del tipus
bicarbonat càlcic.
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Estat actual
La font esmentada com a única localitat a la Comunitat Valenciana (font de l'Oliva, Venta del Moro),
està sotmesa a una forta pressió antròpica com a
conseqüència de trobar-se pròxima a una àrea recreativa. Recomanem que l'esmentada població ha
de ser vigilada.

Classe Gastropoda

Pseudamnicola gasulli BOETERS, 1981.
Descripció
Conquilla ovatocònica, groguenca o blanquinosa,
obertura oval amb la vora molt prima i un poc reflectida. Alçària de la conquilla de 2,5 mm i amplària de
1,4 a 1,7 mm. Voltes d'espira entre 4-4,7 mm. Opercle ovalat i de color groguenc.
Biologia i ecologia
Espècie típicament crenòfila amb preferència per les
aigües bicarbonatocàlciques i bicarbonatocalcicomagnèsiques. Els brolladors on habita es troben entre
els 200 i els 980 m d'altitud, amb una temperatura
compresa entre els 14 ºC i els 21 ºC, un pH mitjà de
7,25, una conductivitat compresa entre els 398 i els
1.366 μS, presentant un contingut en O2 dissolt entre
els 4,28 i els 9,7 mg/l.
Espècie dioica amb fecundació encreuada i ovípara, amb desenvolupament directe. A penes hi ha
dades sobre el seu cicle vital.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'un endemisme iberbalear. Com que es
tracta d'una espècie que habita ecosistemes summament fràgils, queda exposada a les actuacions an-

tròpiques, com són el cementat de séquies, la neteja
de fonts, l’alteració dels règims hídrics, l’abocament
de contaminants de qualsevol tipus i el deteriorament
de la vegetació de ribera. Totes aquestes circumstàncies, unides a la seua major exigència comparada
amb Potamopyrgus antipodarum, podrien conduir a
la seua extinció.
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Pseudamnicola hauffei (sp. n.)
DELICADO & RAMOS, 2012.
Descripció
Conquilla ovatocònica, groguenca, amb 4-4,5 voltes
d'espira, amb l'última volta que ocupa 2/3 de la longitud total de la conquilla. Alçària d'aproximadament
2-3 mm, voltes convexes; sutures profundes, peristoma frontal, complet, oval, amb un llavi gros que
oculta parcialment el melic, peristoma extern simple, recte. Protoconquilla d'aproximadament 450 µm
d'amplària amb 1,5 voltes i nucli d'aproximadament
de 2/3 de la longitud total. Opercle corni, groguenc,
prim, flexible, paucispiral, amb nucli submarginal (D.
DELICADO & RAMOS, 2012).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie típicament crenòfila d'aigües molt netes i
amb abundant vegetació aquàtica. Present en fonts de
la província de Castelló. Les aigües d’aquestes fonts
on habita se situen entre els 420 i els 660 m d'altitud,
presenten un pH mitjà de 7,25 i una conductivitat
compresa entre els 550 i els 740 μS. La temperatura
oscil·la entre els 14,5 ºC i els 17,5 ºC, el contingut
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en O2 dissolt està comprés entre els 7,5 i 8 mg/l. El
tipus d'aigües en què habita es corresponen amb les
bicarbonatocàlciques i sulfatocàlciques.
Estat actual
Algunes de les fonts que se citen a la província de
Castelló són sotmeses a accions antròpiques fortes,
per la qual cosa se suggereix una vigilància contínua
de les poblacions d’aquestes.

Classe Gastropoda

Pseudamnicola subproducta
(PALADHILE, 1869).
= Pseudamnicola spirata (PALADHILE, 1869).
= Amnicola spirata PALADHILE, 1869.
Descripció
Conquilla fina, conicoovalada, groguenca, dextrogira.
Obertura lleugerament ovalada i frontal. Peristoma
complet. De 3 a 4,5 voltes d'espira, l'última molt ampla amb relació a la resta i molt alta, que constitueix
les 3/4 parts de l'alçària total de la conquilla. Opercle
ovalat i groguenc. Melic xicotet i amb forma d’escletxa.
Periòstrac de color marró. Dimensions: alçària entre
2,6 i 3,75 mm; diàmetre entre 1,3 i 1,8 mm.
Biologia i ecologia
Espècie de preferències clarament crenòfiles distribuïda en fonts, surgències i capçaleres de rius (pròpia de
brolladors tipus helocrènon, amb aigües molt netes
i ben oxigenades amb abundant vegetació aquàtica
(Potamogeton, Miriophillum, Cladophora, etc.). Típica de medis oligosaprobis fins a β-mesosaprobis.
Moderadament eurioica, mostra amplis marges de
tolerància a l'altitud (9-1.420 m), al O2 dissolt (1,49,2 mg/l), a la temperatura (5,5-22,8 ºC), així com
a la mineralització de l'aigua i a altres caràcters hidrològics amb una conductivitat alta, i arriba als 739

µS. Es tracta d'una espècie molt ben representada a la
Comunitat Valenciana i a les Balears.
Espècie dioica, amb fecundació encreuada i ovípara amb desenvolupament directe. Les femelles realitzen postes amb un alt nombre d'ous que queden
adherits a la vegetació, formant grups. Després de
l'eclosió s'allibera un juvenil de vida lliure i d'aspecte
semblant a l'adult.

Liquidámbar

Estat actual
Donada l'àmplia distribució a la Comunitat Valenciana, no pareix que es tracte d'una espècie vulnerable a
les accions antròpiques, per la qual cosa el seu estat
actual pareix acceptable.
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Hydrobia acuta (DRAPARNAUD, 1805).
= Cyclostoma acutum DRAPARNAUD, 1805.
= Hydrobia brevispira PALADILHE, 1870.
= Hydrobia cornea RISSO, 1828.
= Hydrobia cissana RADOMAN, 1977.
= Hydrobia salaria RADOMAN, 1973.
= Hydrobia vitrea RISSO, 1828.

Descripció
Conquilla allargada, espira cònica i aguda, amb set
voltes convexes de creixement regular, l’última volta gran i arredonida, sutura profunda, melic en clavill quasi nul, obertura un poc obliqua i allargada,
columnel·la recta, peristoma simple, arredonit exteriorment i un poc reflectit sobre la columnel·la. Color
terrós i verdós i poc brillant. Dimensions: alt, 5-5,5
mm; diàmetre 1,5-2 mm
Variabilitat de la conquilla: com que l'espècie
és eurihalina, s'observa una certa variabilitat quant
al nombre de voltes de l'espira i grandària de la
conquilla; així, els individus que habiten en aigües
dolces són més grans i globosos que els que ho fan
en aigües salobres, que són menors i de conquilles
més estirades.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie pròpia del litoral mediterrani, molt eurihalina,
que pot viure en les aigües dolces oligohalines de les
séquies i canals fins i en les aigües salobres meso i
polihalines dels estanys de les salines, així com en
les llacunes costaneres i les marjals.
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Prefereixen els fons fangosos-arenosos i
s’alimenten d'algues amb preferència d'Ulva lactuca.
De sexes separats, els ous són postos en nombre
d'uns 12 al mateix temps dins d'una càpsula gelatinosa comuna a la qual fixen grans d'arena i els depositen sobre substrats sòlids. Els juvenils emergeixen
després de la metamorfosi que es realitza en l'interior
de les càpsules.
Estat actual
Donada la distribució actual d’aquests, així com les
seues característiques biològiques, ecològiques i fisiològiques (tolerància a la salinitat), no pareix una
espècie en greu perill.

Classe Gastropoda

Ecrobia vitrea (RISSO, 1826).

= Hydrobia ventrosa (MONTAGU,1803).
= Turbo ventrosus MONTAGU, 1803.
= Ventrosia ventrosa THAKE & SCHEMBRI, 1989.
= Ecrobia arenarum BOUGUIGNAT, 1876.
= Ecrobia atuca BOETERS, 1988.
= Ecrobia lineumicra BOUGUIGNAT, 1876.
Descripció
Conquilla dextrogira, molt xicoteta, cònica, turritulada, a vegades corroïda en l'àpex i incrustada, translúcida, groc terrós, groc rogenc o groc verdós; superfície externa llisa, amb línies de creixement fines.
Espira formada per 5-7 voltes convexes separades
per sutures de profunditat moderada. Melic obert.
Obertura oval, inclinada cap amunt. L'última volta suposa la meitat de l'alçària de la conquilla; peristoma
continu, lleugerament engrossit i reflectit cap avall
del marge columel·lar.
Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües salobres meso i polihalines,
amb un límit inferior de salinitat del 2 ‰ i un límit

superior del 33 ‰. Viu a escassa profunditat, sobre substrats d'arena o fang. Present en les basses
de les salines. A la Comunitat Valenciana, s’hi ha
recol·lectat en una sola localitat al sud de la província d'Alacant (Santa Pola).
El cicle vital complet dura d’1,5 a 2 anys. Espècie
dioica, la posta es realitza entre maig i agost sobre
substrats tous (arenes) i posteriorment dóna lloc a
una larva pelàgica, el desenvolupament de la qual
condueix a l'adult.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Com que es troba en una sola localitat de la Comunitat Valenciana, les poblacions poden ser susceptibles
de canvis d'origen antròpic, la qual cosa pot arribar a
posar en perill la seua supervivència.
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Belgrandia boscae (SALVAÑA, 1887).
= Belgrandia marginata (MICHAUD, 1831).

Descripció
Conquilla ovoidecilíndrica, de color corni clar, no
umbilicada, fins a 5 voltes de creixement regular,
amb l'última més gran i amb presència d'una gibositat característica, pròxima a l'obertura de forma
quasi circular i amb el peristoma continu. Amb dimensions màximes de fins a 2 mm d'alçària i 0,8
mm de diàmetre.
Biologia i ecologia
Espècie crenòfila, en fonts i capçaleres de rierols i
rius. Pròpia d'aigües de molt bona qualitat, sobre
pedres i vegetació aquàtica. Les fonts on ha sigut
trobada a la Comunitat Valenciana presenten una
altitud compresa entre els 20 i 860 m, temperatura
entre 13,1 i 19,8 ºC i un contingut en O2 dissolt entre 5,6 i 11,5 mg/l.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
GASULL (1981) la cita en dos brolladors de la província de Castelló (font de la Penya, Navajas i el Bañador,
Altura) però des de l’any 1995 es corroborà l'absència
d'exemplars vius (G. TAPIA, 1996).
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Classe Gastropoda

Josefus aitanica
ARCONADA & RAMOS, 2006.
Descripció
Conquilla xicoteta, valviforme o deprimida troquiforme, amb de 3 a 3,5 voltes; 1,5 voltes d'espira
desenvolupades àmpliament, obertura arredonida
i prosoclina; melic de grandària mitjana, al voltant
de 125 µm de diàmetre. Llavi extern sovint aprimat cap al marge extern. Opercle groguenc, ovalat,
amb nucli central gran i arredonit (ARCONADA &
RAMOS, 2006).
Biologia i ecologia
Espècie típicament crenòfila. Els brolladors on ha
sigut localitzada a la Comunitat Valenciana es troben situats a una altitud compresa entre 140 i 660
m, posseeixen aigües de tipus bicarbonatocàlciques
i bicarbonatomagnèsiques, un interval de pH entre
7,9 i 8,1, una temperatura entre 13,1 i 16,7 ºC, una
conductivitat entre 343 i 933 μS i un contingut en O2
dissolt entre 7,3 i 9,4 mg/l.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'una espècie endèmica a la Comunitat
Valenciana. Seguint els criteris de classificació de
la UICN, el estatus d’aquesta cal considerar-se com
de risc baix.
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Chondrobasis levantina
ARCONADA y RAMOS, 2001.
= Hauffenia (Neoratia) sturmi (ROSENBAUER),
BOETERS, 1981.
= Hauffenia sturmi (ROSENBAUER), BERNACONI, 1986.
= Horatia (?) sturmi (ROSENBAUER), BOETERS, 1988.
Descripció
Conquilla amb 3,1-3,5 voltes d'espira. Curta i ampla.
L'amplària de la protoconquilla és aproximadament
de 390 µm i té un estret nucli que mesura al voltant de 144 µm. El cos de l'espira és molt ampli i
ocupa, aproximadament, 6-7 vegades la longitud de
la conquilla. Presenta un color groguenc i mostra,
habitualment, depòsits blanquinosos. L'opercle presenta un color variable entre el groc pàl·lid, groc viu
i taronja brillant.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie crenòfila, en aigües molt netes, sobre pedres
i vegetació, on sol formar poblacions molt importants. En les fonts on s'ha localitzat a la Comunitat
Valenciana, s'hi observen unes altituds compreses
entre 300 i 800 m i temperatures compreses entre els
13 i 19 ºC amb un contingut en O2 dissolt entre 5,5 i
9,3 mg/l i normalment un cabal abundant.
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Estat actual
Les poblacions que es troben situades a la província de València són molt abundants, per la qual cosa
pensem que no es troben en perill de desaparició
imminent.

Classe Gastropoda

Mercuria balearica (PALADILHE, 1869).
Descripció
Conquilla ovatocònica, obertura oval amb la vora
molt prima i un poc reflectida. Alçària de la conquilla
de 2 a 2,5 mm i amplària de 1,4 a 1,7 mm. Opercle de
color groguenc.
Biologia i ecologia
Espècie de caràcter crenòfil marcat, en aigües de tipus meso i oligohalines, la seua distribució en els
rius ocupa des de l'eucrènon fins al metaritron, amb
preferència per les aigües ben oxigenades i sense corrent excessiu, normalment sobre la cobertura algal
dels cudols i sobre les fanerògames submergides.
A la Comunitat Valenciana, es localitzà només al
riu Sella (província d'Alacant), prop de la seua desembocadura, a una altitud de 200 m, una temperatura
de l'aigua de 14,7 ºC, una conductivitat de 777 μS, un
pH de 8,35 i un contingut en O2 dissolt de 13,2 mg/l.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Les accions antròpiques que s'exerceixen sobre el xicotet riu Sella (Alacant) poden posar en perill aquesta
xicoteta població de la Comunitat Valenciana. Per
això recomanem que siga sotmesa a vigilància.
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Mercuria emiliana (PALADILHE, 1869).
= Mercuria compacta PALADHILE, 1869.
= Mercuria cerulea MASSOT, 1872.

Descripció
Presenta conquilla conicoovalada amb 4-5 voltes
d'espira i color blanquinós translúcid. Dimensions:
alçària 4,5 mm, amplària 3 mm.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie de caràcter crenòfil i pròpia de medis mesopolihalins. Euriterma. En aigües ben oxigenades i
d'alta duresa. Viu sobre pedres i micròfits d'aigües
corrents i brolladors, menys freqüent en aigües estancades. També és freqüent sobre la coberta algal i
cudols d'aigües succintes.
En els brolladors de la Comunitat Valenciana on
s'ha localitzat presenten elevats continguts de sulfats
i alta mineralització, per la qual cosa la podem considerar una espècie eurihalina. També es pot trobar en
aigües salobres i d'inundació temporal.
Dels dos brolladors en què es troba, el de Borriana (Castelló) es troba a una altitud de 5 m i presenta
aigües del tipus sulfatocalcicomagnèsiques, amb un
contingut en sulfats de 568 mg/l, una temperatura de
19,1 ºC, un pH de 7,07, una conductivitat de 1.677 μS
i un contingut en O2 dissolt de 8,2 mg/l.
En l'altre brollador (font Amarga de Castelló de la
Ribera, València) n’és destacable l’alta mineralització,
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amb una conductivitat de 4.890 μS, aigües del tipus
sulfatocàlciques, vegetació macrofítica, temperatura
de 19,6 ºC, pH de 7,34 i amb un contingut en O2 dissolt de 7,3 mg/l.
Pot observar-se l'afinitat d'aquesta espècie per
les altes mineralitzacions de les aigües.
Estat actual
En el moment en què es realitzaren els mostrejos per
a aquesta espècie, es pogué observar una certa abundància d'individus.

Classe Gastropoda

Família Amnicolidae

Caracterització
Conquilla de forma cilíndrica o cònica, translúcida i fràgil, que no sol superar els 4 mm d'alçària. Opercle corni.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pel gènere
Bythinella amb una espècie (Bythinella batalleri).
És possible que pròximes investigacions molecu-

lars a les poblacions pogueren ampliar el nombre
d'espècies presents. D'hàbitats clarament crenòfils i,
per tant, propis de brolladors i fonts tipus reocrènon,
en els canals de desguàs del qual són freqüents. També poden colonitzar el medi hipogeu. Amb una clara
preferència per les aigües fredes, molt netes, riques
en O2 i oligotròfiques. De sexes separats.
El seu valor indicador de la qualitat de l'aigua és de
3/10 segons l'índex IBMWP.
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Bythinella batalleri BOFILL, 1925.

= Bythinella perilongata ALTIMIRA, 1959.
= Bythinella alonsae BECH,1979.
= Bythinella espanoli BECH, 1979.
= Bythinella fernandezi BECH, 1979.
= Bythinella cadevalli BECH & FERNÁNDEZ, 1986.
Descripció
Conquilla ovalada allargada, diàfana, fràgil, un poc
atenuada en la part inferior. De color blanquinós, amb
4-4,5 voltes d'espira escalonades, molt convexes
prop de la sutura i més aplanades cap a la part mitjana; última volta molt alta, quasi igual a l'alçària de
l'espira; àpex molt obtús, quasi pla, format per 1,5
voltes; sutura molt profunda, melic en forma de clavill
oblic, no molt estret, la meitat del qual està cobert per
la reflexió del marge columel·lar del peristoma; obertura ovalada un poc atenuada cap amunt; peristoma
no engrossit, un poc dilatat, especialment en el marge
inferior, on forma una curta escotadura. Dimensions:
alçària 2,75-3 mm; diàmetre 1,5 mm.
Biologia i ecologia
Espècie crenòfila, en fonts de capçaleres de rius de
curs ràpid, sobre pedres, molses i plantes aquàtiques.
A la Comunitat Valenciana, és molt més abundant a
la província de Castelló que a la de València, i es troba en fonts de zones muntanyoses, ombrívoles per la

vegetació circumdant. A la província de València, es
trobà només en una font (font de l'Ermita, Chera) a
780 m d'altitud i 13,6 ºC. També a Alacant apareix en
una única localitat (Relleu en el riu Amadorio) a una
altitud de 480 m.
Els valors de O2 dissolt varien entre 6,1 i 8,3
mg/l. Té preferència per les aigües de mineralització
mitjana compresa entre els 100 i 600 μS/cm.
L'ampli rang de temperatures a què es troba fa
pensar que es tracta d'una espècie més aïna euriterma
moderada.
S'alimenta raspant perífiton, en especial cianobacteris i bacteris.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
L'elevat nombre de brolladors en què s'ha localitzat,
permet qualificar-la fora de perill, almenys a la província de Castelló. No obstant això, alguns d'aquests
han patit treballs de remodelació la qual cosa, unida
a la sobreexplotació de l'aqüífer per al regadiu i altres
usos, podria posar en perill les poblacions. Recomanem que siguen sotmesos a vigilància.
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Classe Gastropoda

Família Moitessieridae

Caracterització
Conquilla molt xicoteta que no sobrepassa els 5 mm
d'alçària, turriforme, amb microescultura espiral. Es
desconeixen moltes dades sobre la seua sistemàtica,
biologia, ecologia i distribució geogràfica.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pels gèneres
Moitessieria, Spiralix, Bythiospeum, Palaeospeum i
Saldopaladithia.

Es tracta de gasteròpodes estrictament estigobis, propis d'aigües subterrànies de qualsevol tipus (hipoproteiques, freàtiques i càrstiques) que adquireixen
adaptacions específiques a aquests medis, com ara
despigmentació, anoftàlmia, xicoteta grandària, etc.
Les distintes espècies trobades a la Comunitat Valenciana viuen en uns valors mitjans de pH 7-9, conductivitat de 800 μS i una temperatura de 16 ºC.
Són molt vulnerables a la contaminació de les aigües subterrànies, per la qual cosa són indicadors
excel·lents de la qualitat de l'aigua.
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Moitessieria meijersae BOETERS, 2003.
Descripció
Conquilla molt llarga, cònica i prima, amb 6 voltes
d'espira. La inclinació de la sutura respecte de l'eix
vertical és d'uns 18 graus. Escultura de 17 línies
d'espira per damunt de l'obertura en vista lateral.
La vora columel·lar de l'obertura toca la paret de la
conquilla llargament, però deixa obert un melic prim.
Només la vora columel·lar i el basal de l'obertura
són clarament amplis. En vista lateral, la vora palatal superior de l'obertura forma un si, mentres que
la vora inferior corre paral·lela a l'eix de la conquilla.
Dimensions: 2,3 mm d'alçària i 0,86 mm de diàmetre.
(BOETERS, 2003).

Adaptat de BOETERS en Basteria, 2003

Biologia i ecologia
Espècie típica d'aigües intersticials pròximes al riu
Bergantes (Villores, nord de Castelló) a una altitud de
660 m, a una temperatura mitjana de 13,6 ºC, un pH
de 7,9 i una conductivitat de 853 μS, que conviu amb
Moitessieria servani (BOURGUIGNAT, 1880).
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Estat actual
Es tracta d'una espècie endèmica de la província de
Castelló. Com que només es troba en aquesta única
localitat, pot estar sotmesa a les accions contaminants sobre el riu Bergantes, la qual cosa ens obliga
a recomanar una estreta vigilància de l'enclavament.

Classe Gastropoda

Moitessieria servaini
BOURGUIGNAT, 1880.
= Moitessieria cf. simoniana (SAINT-SIMON, 1848).
= Paladilhia servaini BOURGUIGNAT, 1880.
Descripció
Conquilla cònica molt prima, amb 7,5 voltes d'espira.
La inclinació de la sutura respecte de l'eix vertical és
de 19-21 graus. Presenta al voltant de 17 (14-21)
voltes d'espira estretes per dalt de l'obertura. El gruix
de la paret de l'última volta mai difereix (ni en més
ni en menys) al de la resta de la conquilla. El llavi de
l'obertura està fortament engrossit; es fusiona per dalt
amb la paret de l'última volta al llarg d'una distància
considerable però deixa obert un melic igualment
estret. Dimensions: alçària 1,89 (1,60-2,15) mm; diàmetre 0,63 (0,45-0,75) mm (BOETERS, 2003).
una temperatura mitjana de 17,6 ºC, conductivitat de
900 μS i un pH de 8,1.
Estat actual
Per trobar-se en aquesta única localitat esmentada,
pot estar sotmesa a les accions contaminants sobre
el riu Bergantes, la qual cosa ens obliga a recomanar
una estreta vigilància de l'enclavament.

PARATIPO. Foto: J. GOUD. Naturalis RMHN, Leiden (Holanda)

Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües subterrànies intersticials, localitzada només a les proximitats del riu Bergantes
(Villores, nord de Castelló) a una altitud de 660 m, a
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Spiralix gloriae
(ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ, 2003).
= Bythiospeum gloriae ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ,
2003.
Descripció
Conquilla allargada, un poc cònica, hialina, molt xicoteta (alçària màxima de 2-2,4 mm), amb l'àpex rom
i entre 4 i 5 voltes d'espira, convexes aparentment
llises, de superfície opaca, línies de creixement ortoclines i separades per sutures profundes. Obertura
arredonida, quelcom ovalada, amb vora senzilla i fina,
quelcom incurvat cap a fora. El peristoma és lliure
excepte en la seua part interior on contacta, en una xicoteta zona, amb la paret de l'última volta. El perfil de
l'obertura és lleugerament ondulat. Posseeix un melic
minúscul que queda parcialment ocult per la reflexió
del peristoma. (ROLÁN & MARTÍNEZ-ORTÍ, 2003).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Es tracta d'una espècie hipogea que habita els conductes subterranis connectats amb les fonts, en els
quals apareixen les conquilles buides. No es tenen
dades sobre la seua biologia. L'únic brollador on
s'ha trobat, localitat típica, es troba a 520 m d'altitud i
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posseeix aigües bicarbonatocàlciques amb una temperatura de 17,2 ºC, un pH de 7,7, un oxigen dissolt
de 7,2 mg/l i una conductivitat de 547 μS.
Estat actual
Es tracta d'un endemisme valencià. Espècie extremadament fràgil pel fet que només existeix com a única població a la font de Castro (Suera, Castelló). La
sobreexplotació i/o contaminació de l'aqüífer poden
posar-la en perill greu de desaparició.

Classe Gastropoda

Spiralix pequenoensis BOETERS, 2003.
Descripció
Conquilla llarga, estreta, cilíndrica, d’1,55 mm d'alçària
i 0,62 mm de diàmetre, que s'aprima lleugerament cap
a l'àpex. L'última volta s'eixampla cap a l'obertura,
que és ovoïdal i lleugerament obliqua. Vores palatals i
basals clarament eixamplades que deixen un melic en
forma de ranura (H.D. BOETERS, 2003).
Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües intersticials, localitzada a les
proximitats d'Espadilla (riu Pequeño, Castelló) a una
altitud de 260 m, una temperatura de 15,7 ºC, un pH
de 7,9 i una conductivitat de 950 μS.
No es coneix la seua biologia, ja que no hi ha
dades sobre l'animal viu (l'espècie està descrita per
BOETERS partint de l'holotip).

Adaptat de BOETERS en Basteria, 2003

Estat actual
Espècie endèmica de la Comunitat Valenciana. En
l'actualitat no s'han trobat exemplars vius. Com que
no se’n tenen exemplars, no ha sigut possible realitzar les fotografies oportunes.
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Spiralix valenciana castellonica
BOETERS, 2003.
Descripció
Conquilla allargada, prima i lleugerament cònica, de
2,20 mm d'alçària i 0,95 de diàmetre, amb absència
d'escultura espiral. Les voltes són progressivament
menys convexes cap a l'obertura. L'última volta
s'eixampla cap a l'obertura que és ovoïdal i clarament
obliqua. Vores palatals i basals eixamplades que deixen un melic en forma de ranura. L'eixamplament de
l'obertura, tant en la part superior com en la base,
poden observar-se clarament des d'una vista lateral
(H.D. BOETERS, 2003).
Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües intersticials càrstiques, localitzada únicament a la província de Castelló a unes
altituds compreses entre els 480 i 910 m i en un curt
interval de temperatures (14,8-15 ºC) amb un pH mitjà de 7,4.
Es trobà en tres localitats de la província de Cas-

telló on viu exclusivament. Es troba en aigües de
tipus bicarbonat-càlcic-magnèsiques, amb un pH
comprés en l'interval de 7,4-7,9 i una conductivitat
compresa entre els 428 i 560 μS. De sexes separats i
cicle biològic desconegut.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'un endemisme de la Comunitat Valenciana. En els enclavaments on es recol·lectà observem
que el nombre d'exemplars és baix, la qual cosa fa
recomanar la vigilància de les poblacions.
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Classe Gastropoda

Spiralix valenciana valenciana
BOETERS, 2003.
Descripció
Conquilla allargada, prima i lleugerament cònica,
d’1,70 mm d'alçària i 0,84 mm de diàmetre. Presenta
una dèbil escultura espiral amb quasi 40 línies/mm
en l'última volta i 13 línies/mm sobre l'obertura. Les
voltes progressivament són menys convexes cap a
l'obertura. L'última volta s'eixampla cap a l'obertura
que és ovoïdal i clarament obliqua. Vores palatals i
basals eixamplades que deixen un melic en forma de
ranura. L'eixamplament de l'obertura, tant en la seua
part superior com en la base, pot observar-se clarament des d'una vista lateral (H.D.BOETERS, 2003).
Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües intersticials i xicotets efluents
subterranis i en conductes subterranis naturals.
Present en Fuentepodrida (Requena, València)
amb aigües sulfatocàlciques, una conductivitat alta
de 4.287 μS i 2.003,33 mg/l de sulfats. La temperatu-

ra se situa al voltant dels 18 ºC i l'oxigen dissolt està
absent. Existeixen, a més, emanacions de H2S i el pH
aconsegueix el valor de 7,19.
Un altre enclavament significatiu és Gestalgar
(València), on es presenten aigües sulfatocàlciques,
amb algeps, argiles, calcàries i pirites. El pH en
aquest enclavament és de 7,61, la conductivitat arriba
fins als 1.196 μS. La quantitat de sulfats és de 396,38
mg/l i l'oxigen dissolt de 5,8 mg/l, amb una temperatura de 22,4 ºC.
De sexes separats i cicle vital desconegut fins
al moment.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'un endemisme de la Comunitat Valenciana. En el brollador de Gestalgar se'n trobaren nombrosos exemplars. No obstant això, a Fuenteprodrida
són molt menys abundants.
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Paleospaeum hispanicum ondaense
BOETERS, 2003.
Descripció
Conquilla allargada cònica, de 3,3 mm d'alçària i
1,5 mm de diàmetre, amb 6 voltes d'espira. Opercle
corni. En vista frontal el contorn esquerre de la conquilla és lleugerament convex, mentres que el dret és
més aïna recte, amb l'excepció de la vora palatal, la
qual arriba més enllà de la línia recta. La part final
de l'última volta ascendeix lleugerament. L'obertura
és ovoïdal i lleugerament inclinada. Tant la seua vora
basal com la palatal apareixen fortament reflectides.
Melic quasi tancat.

Adaptat de BOETERS en Basteria, 2003

Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües intersticials, localitzada únicament a les proximitats d'algun xicotet rierol de la
província de Castelló (riu d'Espadilla), a una altitud
de 260 m, a una temperatura de 15,7 ºC, un pH de 7,9
i una conductivitat de 950 μS. Conviu amb Spiralix
pequenoensis.
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Estat actual
Es tracta d'un endemisme de la Comunitat Valenciana. Com que està localitzada únicament en el lloc
citat, es tracta d'una espècie molt vulnerable a qualsevol alteració del nivell freàtic, contaminació, etc.

Classe Gastropoda

“Sardopaladilhia” buccina
ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ, 2003.
Descripció
Sardopaladilhia buccina es diferencia de Sardopaladilhia marianae per la seua mida menor (alçària màxima de 2,6 mm), el menor nombre de voltes (sempre inferior a 5), la forma menys cònica i perquè el
peristoma sobresurt menys del perfil de la conquilla
(ROLÁN & MARTÍNEZ ORTÍ, 2003).
Biologia i ecologia
Espècie hipogea, que habita els conductes subterranis connectats amb fonts en què apareixen les conquilles buides. No es tenen dades sobre la seua biologia. L'única font on s'ha recol·lectat està situada a
una altitud de 520 m, presenta aigües bicarbonatades
càlciques, amb una temperatura de 17,2 ºC, un pH
de 7,7, una quantitat de O2 dissolt de 7,2 mg/l i una
conductivitat de 547 μS.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'un endemisme valencià. Les principals

amenaces són la sobreexplotació i la contaminació de
l'aqüífer que alimenta la font de Castro (Suera, Castelló) on va ser recol·lectada l'espècie. És important
vigilar contínuament l'única població existent.
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“Sardopaladilhia” distorta
ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ, 2003.
Descripció
Espècie molt xicoteta (alçària màxima de 2,4 mm) que
es caracteritza per l'existència de freqüents irregularitats o deformacions de les voltes de la conquilla,
que fan la sensació que l'eix d'enrotllament varia en
distints moments. L'última volta es projecta cap a fora
i cap amunt, i sobresurt notablement de la silueta de
la conquilla (ROLÁN & MARTÍNEZ-ORTÍ, 2003).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie hipogea, que habita els conductes subterranis connectats amb fonts, en els quals apareixen les
conquilles buides. No es posseeixen dades sobre la
seua biologia. Es tracta d'un endemisme valencià.
L'únic brollador on s'ha trobat està situat a 300 m
d'altitud, posseeix aigües bicarbonatocàlciques, amb
una temperatura de 19 ºC, un pH de 7,5, un oxigen
dissolt de 7,1 mg/l i una conductivitat de 694 μS.
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Estat actual
Es tracta d'un endemisme valencià. Les amenaces
que pesen sobre les escasses poblacions d'aquesta
espècie són la sobreexplotació i la contaminació de
l'aqüífer que alimenta la font de la Piscina (Suera,
Castelló). En recomanem l'augment de la vigilància.

Classe Gastropoda

Sardopaladilhia marianae
ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ, 2003.
Descripció
Conquilla cònica, hialina, molt xicoteta (alçària màxima de 3,9 mm), amb àpex rom i 6 o 7 voltes d'espira
convexes i separades per sutures profundes. Les voltes creixen lentament i ocasionalment presenten un
bombament més acusat que les restants. Melic ben
definit. Obertura ovalada, que sobresurt de la silueta
de la conquilla. Peristoma senzill i fi, un poc evertit,
com l'obertura d'una trompeta. La part superior del
peristoma està adherida a la volta anterior en un sector curt (ROLÁN & MARTÍNEZ-ORTÍ, 2003).

de 7,5, un contingut en oxigen dissolt de 7,1 mg/l i
una conductivitat mitjana de 750 μS.
Estat actual
Es tracta d'un endemisme valencià. Com que només
existeix en dues poblacions, situades ambdues a la
província de Castelló (font de la Piscina, a Suera, i
Avenc de Miravet, a Cabanes), la contaminació i la
sobreexplotació dels aqüífers que alimenten els brolladors on es localitzen fan que la seua supervivència
siga summament fràgil.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie hipogea, que habita els conductes subterranis connectats amb fonts en què apareixen les conquilles buides. No es posseeixen dades sobre la seua
biologia.
Els brolladors on s'ha localitzat presenten una
altitud entre 140 i 300 m, aigües bicarbonatocalcicomagnèsiques, amb una temperatura de 19 ºC, un pH
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“Sardopaladilhia” subdistorta
ROLAN & MARTíNEZ-ORTÍ, 2003.
Descripción
Conquilla molt xicoteta (alçària màxima de 2,0
mm) que es diferencia de la de S. distorta perquè la
d'aquesta última espècie és proporcionalment més
ampla, les seues primeres voltes d'espira són més regulars i menys elevades i el final de l'última volta tendeix a separar-se més de l'eix de la conquilla. A més,
en S. subdistorta hi ha una major distorsió de l'eix
d'enrotllament (ROLÁN & MARTÍNEZ-ORTÍ, 2003).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie hipogea, que habita els conductes subterranis connectats amb fonts en què apareixen les
conquilles buides. No es posseeixen dades sobre la
seua biologia. L'única font on s'ha trobat està situada
a 520 m d'altitud, amb aigües bicarbonatades càlciques, amb una temperatura de 17,2 ºC, un pH de 7,7,
una quantitat d'oxigen dissolt de 7,2 mg/l i una conductivitat de 547 μS.
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Estat actual
Es tracta d'un endemisme valencià. L'existència d'una
sola població coneguda a la font de Castro (Suera,
Castelló) fa que aquesta siga extremadament fràgil.
La sobreexplotació de l'aqüífer que subministra la
font, podria posar en greu perill la seua subsistència.

Classe Gastropoda

Família Cochliopidae

Caracterització
Es tracta d'una família de xicotets caragols d'aigua
dolça amb brànquies i opercle.

A la Comunitat Valenciana, la família Cochliopidae
està representada pel gènere Heleobia amb l'espècie
Heleobia macei.
Ecologia i biologia

La subfamília Cochliopinae s'inclogué durant molt
de temps en la família Hydrobidae però l'anàlisi filogenètica ha establit que la subfamília esmentada
constitueix una família distinta.

Engloba espècies de caràcter eurihalí marcat i habita
en llacunes costaneres i estuaris d'aigües salobres.
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Heleobia macei (PALADILHE, 1867).

= Helix stagnorum GMELIN,1791.
= Helobia stagnorum GMELIN, 1791.
= Heleobia peracuta PALADILHE, 1869.
= Heleobia stagnorum THAKE & SCHEMBRI, 1989.
Descripció
Conquilla dextrogira, molt xicoteta o xicoteta, cònica,
turritulada, sovint incrustada, translúcida, blanquinosa quan està buida. Superfície externa llisa amb
lleugeres línies de creixement, brillant quan està neta.
Espira amb 5-6,5 voltes convexes separades per profundes sutures, l'última suposa els 3/5 de l'alçària
total. Melic un poc tancat o lleugerament obert. Obertura àmplia, oval o piriforme, inclinada cap amunt;
peristoma continu, no engrossit, lleugerament reflectit cap avall i marges de la columel·la.
Biologia i ecologia
Es tracta d'una espècie eurihalina típica de llacunes
i estanys litorals, canals i séquies. Es trobà al sud
de la província de València a les proximitats de la

desembocadura del riu Xeraco a una altitud de 5 m,
amb una conductivitat molt elevada (2.952 μS), una
temperatura de 14,5 ºC un pH de 7,8 i un contingut en
O2 dissolt de 8,5 mg/l.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Com que es troba en un únic enclavament de la Comunitat Valenciana ha de ser estretament vigilada, en
especial davant de possibles accions antròpiques.
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Classe Gastropoda

Família Truncatellidae

Caracterització
Les espècies que comprén aquesta família, habiten
el medi subterrestre en la vora, especialment entre o
davall els detritus, bé davall grans pedres on arriba
la plenamar.
El seu nom fa referència al fet que perden les primeres
voltes d'espira quan aconsegueixen l'estat adult; pareix que en l'interior de l'espira es forma un barandat
calcari mentres l'espira juvenil es desprén a causa de
causes mecàniques o bé per dissolució del fragment
situat per damunt del barandat.
La conquilla dels adults és cilíndrica, amb vol-

tes arredonides i àpex truncat, que comprenen des
d'espècies amb forta escultura en les voltes o bé formes completament llises. Els juvenils presenten una
espira punxeguda, que els dóna un aspecte diferent
del de l'adult, per la qual cosa van ser descrits en
alguna ocasió com un gènere distint.
Ecologia i biologia
Els truncatèl·lids estan àmpliament distribuïts en
mars temperats i tropicals, àmpliament diversificats,
des de les costes de l'oceà Atlàntic nord-est fins al
Marroc, passant pel Mediterrani i mar Negre. No obstant això, a Europa es coneix una sola espècie, que
inclou diversos morfotips.
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Truncatella subcylindrica
(LINNAEUS, 1767).
= Helix subcylindrica LINNAEUS, 1767.
= Cyclostoma subtruncatulum DRAPARNAUD, 1801.
= Truncatella truncata MONTAGÚ, 1810.
= Truncatella costulata RISSO, 1820.
= Truncatella laevigata RISSO, 1826.
= Truncatella montagui LOWE, 1829.
= Truncatella truncatula PHILIPPI, 1844.
= Truncatella debilis MOUSSON, 1874.
Descripció
Conquilla cilindroide atenuada cap a l'àpex, còrnia,
un poc translúcida, quatre voltes completes, un poc
convexes amb sutura afonada, un poc planes en la
seua meitat, de creixement regular, amb una forta
costulació vertical. Àpex arredonit truncat, obertura ovalada decantada de dreta a esquerra, amb peristoma continu un poc reforçat, melic nul. En els
exemplars joves la conquilla és turriculada i arriba
fins a les set voltes d'espira, tota aquesta costulada
fortament, l'animal ocupa les últimes voltes i es deprén l'àpex en la seua maduresa (GASSULL, 1971).
Dimensions dels adults: 5-6 mm d'alçària i 2 mm de
diàmetre.
No obstant això, l'ornamentació és molt variable i
pot presentar des d'una costulació molt marcada fins
a formes pràcticament llises.

Biologia i ecologia
Viu en l'aigua salada, zona supralitoral, sobre arena
fina o soterrada fins a 10-15 cm, fons fangós, davall
les pedres, en aigües tranquil·les amb matèria orgànica en descomposició. També en marenys i en els
estanys de les salines, amb una salinitat compresa
entre 18 i 40 ‰.
Pot comportar-se com una espècie amfíbia, ja
que la trobem amb molta freqüència a l'aire lliure, i
roman submergida durant molt de temps.
Espècie molt comuna en la Mediterrània occidental. Sexes separats; els ous fertilitzats s'inclouen en
càpsules adherides a l'arena o als detritus. Aquesta
espècie és considerada per molts autors com una espècie marina, però com que també es troba en aigües
salobres de marenys, marjals i salines, se la pot considerar també com una espècie d'aigües continentals.

Adaptat de S. GOFAS

Estat actual
Les cites són de L. Gassull en 1971. És fàcil que
l'espècie ja no existisca a les localitats esmentades.
Queda pendent de noves prospeccions.
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Classe Gastropoda

Família Acroloxidae

Caracterització

falta d'ornamentació radial en la conquilla.

Conquilla pateliforme de forma el·líptica, amb fines
estries de creixement molt evident en l'àpex, dextrogira. Anus, orificis genitals i lòbul respiratori situats a
la part dreta del cos.

Pròpia d'aigües més aïna quietes o de dèbil corrent
com ara tolles, llacunes, grans brolladors, ullals, etc.,
dolces o lleugerament salobres, oligohalines, amb
una salinitat de fins a 3 ‰. Prefereix els fons fangosos en els quals se soterra en èpoques de dessecació.
Freqüent sobre la vegetació litoral i algal, i s’alimenta
d'algues i de perífiton.

Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana per un únic
gènere: Acroloxus (A. lacustris) morfològicament
molt paregut a Ancylus, del qual es diferencia per la

Hermafrodites, amb orificis genitals situats a la part
dreta del cos..
89

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758).
= Patella lacustris LINNAEUS, 1758.
= Ancylus lacustris (LINNAEUS, 1758).

Descripció
Conquilla allargada, deprimida, en forma navicular
invertida; àpex lleugerament recorbat, molt agut,
poc elevat, i arriba als 2/3 de l'eix major; obertura el·líptica molt allargada, un poc estretida davall
l'àpex, interiorment brillant, blanquinós o rosaci,
a penes nacrat; peristoma subeixamplat, membranós; testa molt prima, quasi membranosa, transparent, fràgil, còrnia o verdosa, no brillant, proveïda
d'estries excessivament fines, poc distintes, lleugerament onduloses. Dimensions: 2-3 mm x 5-8 (9)
mm, alçària 4 mm.
Biologia i ecologia
Viu en aigües quietes, amb escàs corrent i densa
vegetació submergida. D'hàbits límnics en llacunes
i brolladors (ullals) i presenta preferència per aigües
fresques o fredes.
És de dispersió eurosiberiana.

L'Ullal Fosc (Gandia) on s'ha recol·lectat l'espècie
viva, està situat a 5 m d'altitud, posseeix aigües bicarbonatades càlciques, molt riques en CO3H- (244
mg/l), amb una temperatura de 21 ºC, un pH de 7,8,
una quantitat de O2 dissolt d’11,1 mg/l i una conductivitat de 624 μS.

Liquidámbar

Estat actual
Donades les escasses localitats on es troba l'espècie
i que poden estar sotmeses a accions antròpiques,
poden convertir-la a un estat vulnerable. Es considera
una espècie amenaçada.

90

Classe Gastropoda

Família Lymnaeideae

Caracterització
Conquilla dextrogira, des de conicoaguda a globosa
molt aplanada, de 4 a 5 voltes d'espira, amb l'última
volta prominent. Alçària de l'obertura en general
igual o major a la meitat de l'alçària de la conquilla.
Peristoma simple a vegades molt dilatat, amb llavi
columel·lar retorçut i prolongat per una durícia parietal. Peu ample i tentacles plans i triangulars, en la
base del qual es troben els ulls. No tenen brànquies,
que es transformen en pulmó i junt amb el peristoma situat a la part dreta del cos, es troba un apèndix
pal·lial que forma un tub respiratori.

que funciona com una “brànquia de bambolla” que
els permet viure entre els macròfits submergits que,
al seu torn, els serveixen d'aliment.
Els valors mitjans de temperatura, altitud i O2 dissolt
per a les espècies d'aquesta família s'estableixen en
16 ºC, 550 m i 7,7 mg/l, respectivament.
Resisteixen bé la dessecació estacional i se soterren en el fang humit, i inclús Galba truncatula pot
viure en els prats humits. Aquesta capacitat els permet colonitzar nous cursos d'aigua o tolles, la qual
cosa podria explicar l'àmplia distribució geogràfica
dels limneids.

Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pels gèneres Galba, Stagnicola i Radix que habiten en aigües
de molt diferent condició, mostra una certa tendència cap a aigües de poca velocitat de corrent, fons
llimosos i amb vegetació abundant. Molt comuns
en tot tipus de cursos d'aigua com ara rius, llacs,
tolles, marjals i fonts i d’una distribució geogràfica
molt àmplia.
Totes les espècies de la família toleren bé un cert grau
de pol·lució orgànica, ja que poden captar l'oxigen
atmosfèric i inclús posseeixen una cavitat aerífera

Dins de la família, els tipus d'alimentació de les diferents espècies són molt amplis, que poden ser a
base de diatomees, algues filamentoses i detritus (tal
com ocorre en Radix) o bé típicament herbívora i de
vegetals en descomposició com en Galba.
Són hermafrodites, amb els orificis genitals separats.
Els limneids tenen importància sanitària per ser primers hostes intermediaris de trematodes Digenea.
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família és de 3/10 en l'índex IBMWP.
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Galba schirazensis (KÜSTER, 1862).
Descripció
Conquilla ovalada/allargada i quelcom ventruda;
melic dividit, molt estret i parcialment recobert;
l'espira la formen 5-6 voltes convexes i prou apilades
l'última de les quals està un poc unflada, que suposen els 2/3 de la conquilla. Sutures prou profundes,
àpex subagut, obertura obliqua ovalada que iguala
en alçària la meitat de la longitud total de la conquilla; vora columel·lar un poc torçuda, molt dilatada,
reflectida; peristoma prim, no eixamplat. Testa prima, prou sòlida, corni rogenca o grisenca, proveïda
d'estries disposades longitudinalment i molt fines,
agrupades i desiguals. Dimensions: alçària 6-8 (10)
mm, amplària 3-5 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües amb poc corrent o quietes
com ara canals, marjals i llacs amb fons llimosos i
abundant vegetació aquàtica.
Tolera bé salinitats de 6-8 ‰, és euriterma i resisteix bé el baix contingut en O2 ja que pot captar-ho
de l'atmosfera. S'alimenta de diatomees, algues filamentoses i detritus vegetals.
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Estat actual
Poc abundant a la Comunitat Valenciana encara que
queden alguns exemplars a l'Albufera de València i
algunes marjals de la província de Castelló.

Classe Gastropoda

Galba truncatula (O.F MÜLLER, 1774).
= Buccinum truncatulum O.F. MÜLLER, 1774.
= Limnaea truncatula (O.F. MÜLLER, 1774).
= Galba minuta DRAPARNAUD, 1801.
= Galba fossaria MONTAGU, 1803.
= Galba moquii LOCARD, 1893.
= Galba subtruncata CAZIOT, 1910.

Descripció
Conquilla oval-oblonga, un poc ventruda; melic dividit molt estret, parcialment recobert; espira formada
per 5-6 voltes convexes, prou apilades, l'última un
poc unflada, que iguala els 2/3 de la conquilla; sutures prou profundes; àpex subagut; obertura obliqua,
ovalada, que iguala en alçària la meitat de la longitud de la conquilla; vora columel·lar un poc torçuda, molt dilatada, molt reflectida; peristoma prim, no
eixamplat; testa prima, prou sòlida, corni rogenca o
grisenca, proveïda d'estries longitudinals molt fines,
agrupades i desiguals. Dimensions: alçària 6-10 mm,
amplària 3-5 mm.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie lligada a aigües de molt diferent condició, de
poca velocitat de corrent, fons llimosos i abundant

vegetació. Presenta una clara tendència a les aigües
alcalines vivint a pH 8,5 i contingut mitjà de calci de
91 mg/l. Prefereix substrats rics en matèria orgànica i
pot habitar en medis oligohalins.
Es distribueix a moltes diverses altituds (1-1.420
m) però s'ha arribat a trobar a 2.600 m.
De caràcter euriterm marcat (13-26,7 ºC) resisteix
bé els baixos continguts d'oxigen dissolt (1,4-14,3
mgr/l). Posseeix costums amfibis, per la qual cosa
resisteix bé la dessecació, i passa de les vores als
prats circumdants. Tolera pol·lucions de tipus moderat a fort (Ip>6)
Produeix una sola generació anual que s’inicia
durant la primavera. La seua alimentació és herbívora, amb una clara tendència per material vegetal mort
o en vies de descomposició.
És l'hoste intermediari més important del trematode digènid, Fasciola hepatica.
Estat actual
Espècie àmpliament distribuïda per la Comunitat Valenciana, en totes les masses d'aigua de caràcter lèntic. Açò, unit a la seua elevada adaptabilitat al medi,
fa que siga escassament vulnerable.
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Stagnicola fuscus (PFEIFFER, 1821).
= Buccinum palustre O.F. MÜLLER, 1774.
= Stagnicola palustris (MÜLLER, 1774).
= Limnaea palustris (DRAPARNAUD, 1801).
= Stagnicola leachiana RISSO, 1826.
= Stagnicola variabilis MILLET, 1854.
= Stagnicola vulnerata KÜSTER, 1862.

Descripció
Conquilla oval curta, ventruda; espira curta formada
per 5-6 voltes convexes, l'última més gran, un poc
alta, ventruda en el seu centre; obertura un poc obliqua, arredonida, que iguala o sobrepassa lleugerament
la meitat de la longitud de la conquilla, violàcia interiorment, a vegades amb bandes lleonades; columel·la
retorçuda; testa prou grossa, opaca, corni rogenca terrosa o negrosa, a vegades ferruginosa. Dimensions:
alçària 10-15 (17-19) mm; amplària 5-10 (12) mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües estancades, tolles, llacunes
i brolladors, sobre la vegetació aquàtica o entre les
arrels, herbívora. Freqüent en aigües salobres de
marjals i amb pH lleugerament àcid, de caràcter oli-
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gomesohalí. Resisteix bé la baixa concentració de O2
dissolt i la dessecació.
Estat actual
Es tracta d'una espècie de distribució holàrtica. Poc
representada a la Comunitat Valenciana.

Classe Gastropoda

Radix balthica (LINNAEUS, 1758).
= Lymnaea limosa LINNAEUS, 1758.
= Buccinum peregrum O.F. MÜLLER, 1774.
= Lymnaea peregra (O.F. MÜLLER, 1774).
= Radix peregra (O.F. MÜLLER, 1774).
= Lymnaeus ovatus DRAPARNAUD, 1801.
= Radix ovata DRAPARNAUD, 1805.
= Radix meridionalis LOCARD, 1893.
= Radix prolata LOCARD, 1893.

Descripció
Conquilla dextrogira ovalofusiforme, allargada, prou
sòlida, amb línies laterals rectes, relativament robusta, subopaca, amb espira poc elevada. Última volta
allargada, gran i més àmplia que la resta. De color
corni o més comú groc terrós, generalment amb
revestiment bru/negre i àpex lleugerament puntejat.
Melic des d'estret a completament tancat. Obertura
àmplia, subredona, regular, amb el peristoma interromput, amb el marge extern lleugerament reflectit
cap al marge inferior i amb un marge columel·lar ample. La vora externa forma un angle molt obert amb
l'espira a nivell de la sutura, que està una poca afonada. Dimensions: alçària entre 11-20 mm; amplària
entre 8-15 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie molt comuna, sense especialització, de gran
variabilitat morfològica i ecològica que es troba en
fonts, rius, rierols, canals, marjals i llacs, i mostra
una certa tendència cap a aigües de poca velocitat,
fons llimosos i vegetació abundant.

De reconeguda euritèrmia (3,7- 26 ºC), es troba a
distintes altituds (1-700 m), inclús es capturà al llac
Redó (Pirineus) a 2.500 m. Resisteix bé el baix contingut d'O2 dissolt (1,4-14,2 mg/l), perquè, com que
és pulmonat, pot prendre'l directament de l'atmosfera.
Prefereix aigües dures, carbonatades.
L'índex de pol·lusensibilitat és Ip>5, però potser
siga major, ja que resisteix concentracions de matèria
orgànica elevades. Es podria considerar una espècie
típica del potamon fluvial, però és fàcil trobar-la en
el crènon i el ritron, sempre en el medi lèntic. Tolera
salinitats de 6-8 ‰ i viu en aigües de caràcter tant
oligo com β-mesosaprobi.
La seua reproducció és univoltina o bivoltina, segons la duresa de les aigües. Així en aigües dures produeix dues generacions, una al principi de la primavera
i una altra al principi de l'estiu i en aigües blanes només una a la primavera, quan el canvi de temperatura
és fonamental per a iniciar el període reproductiu.
S'alimenta de diatomees, algues filamentoses i
detritus, posseeix una gran activitat cel·lulítica.
Estat actual
Distribuïda amplíssimament a la Comunitat Valenciana, en tot tipus i qualitat de les masses d'aigua.
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Família Physidae

Caracterització
Conquilla xicoteta, de fins a 15 mm d'alçària, levogira, des d'ovalada a turricular punteguda, fusiforme més o menys allargada, translúcida, fràgil i
brillant. De tres a sis voltes d'espira, sense melic.
Peristoma simple i sense dents en l'obertura. Proveïts d'un parell de tentacles llargs i filiformes. Tant
el pneumostoma com els orificis genitals separats,
estan situats al costat esquerre del cos. El mantell
arriba a embolicar un poc la conquilla mitjançant
apèndixs digitiformes.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pel gènere
Physa (P. acuta). Molt abundant en tot tipus d'aigües,
corrents o estancades, en rius, tolles, marjals i fonts,
sobre qualsevol substrat bla o dur amb abundant
vegetació i algues filamentoses. Són resistents a
la pol·lució orgànica i, fins a un cert punt, química
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i la seua presència exclusiva amb un gran nombre
d'individus indica un deteriorament important de la
qualitat de l'aigua.
Aquesta família es troba àmpliament distribuïda a la
Comunitat Valenciana i els valors mitjans de temperatura són de 17,1 ºC, amb una altitud mitjana de 385
m i un contingut mitjà de O2 dissolt de 7,7 mg/l. Com
que es tracta de gasteròpodes pulmonats, poden sobreviure en condicions d'escàs O2, i poden prendre
l'oxigen atmosfèric.
La seua alimentació és omnívora, amb una clara
preferència per material vegetal mort en vies de descomposició, així com de xicotets invertebrats. Són
molt voraços.
Hermafrodites, amb orificis genitals separats.
El valor indicador de la qualitat de l'aigua d'aquesta
família, segons l'índex IBMWP, és de 3/10 punts..

Classe Gastropoda

Physa acuta (DRAPARNAUD, 1805).
= Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805).

Descripció
Conquilla ovoide allargada; espira subaguda, formada per 4-5 voltes convexes, l'última forma els 2/3 de
la petxina; sutures poc profundes; àpex acuminat;
obertura subvertical, ovalada, subaguda en la part
alta, amb vorell intern més o menys espés blanc o rosat, amb vores marginals reunides per una callositat
prima; vora columel·lar retorçuda, remenada, eixamplada i engrossida; peristoma un poc eixamplat; testa
sòlida, prima, color lleonat o roig, a vegades violaci
en l'última volta, brillant, quasi llisa (estries longitudinals molt fines, visibles a la lupa), l'última volta a
vegades lleugerament reticulada.
Biologia i ecologia
És l'espècie de pulmonat aquàtic més estesa en la Península Ibèrica, per la seua facilitat d'adaptació a les
diverses condicions del medi, colonitzant ambients
molt diversos i tot tipus de cursos d'aigua (rius, llacs,
tolles, fonts, marjals, etc.).
Pot viure en aigües molt netes o, fins i tot, en
aigües amb una càrrega elevada de matèria orgànica
en rius contaminats. La seua resistència a la pol·lució
orgànica, i fins a un cert punt química, i la seua
presència exclusiva amb gran nombre d'individus
en una determinada massa d'aigua, indica un dete-

riorament important de la seua qualitat. El seu Ip>6 li
permet arribar fins aigües α-mesosapròbies.
Normalment viu en aigües amb temperatures
temperades (13,3-26,7 ºC), a altituds molt variables
(1-1.100 m) i resisteix molt bé el baix contingut en
O2 (1,9-14,2 mg/l).
La seua alimentació és omnívora a base de matèria vegetal morta o en vies de descomposició així
com de xicotets invertebrats que ingereixen amb
gran voracitat.
Són hermafrodites, amb orificis genitals separats. La seua reproducció es realitza en hàbitats
impredictibles i té tendència al bivoltisme (dues generacions anuals).

Liquidámbar

Estat actual
Possiblement és el gasteròpode d'aigua dolça més
freqüent en la regió, que sempre forma colònies
amb gran nombre d'individus i en tot tipus d'aigües
continentals.
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Família Planorbidae

Caracterització
Aquesta família posseeix representants amb formes
cupuliforme, pateloide (Ancylus i Ferrisia) i altres
amb forma discoïdal, planispiral, enrotllada en un
únic pla, en general llises encara que algunes espècies poden presentar pilositat. Les conquilles són levogires i els representants discoïdals les posseeixen
d'aspecte dextrogir, a causa d'un procés d'hipertròfia
en què l'espira es deprimeix o s'afona formant un
fals melic per la cara apical, en compte de formarse en la cara inferior. Les espècies discoïdals, amb
voltes que en secció tenen forma de tub en “U”, amb
l'última volta amb carena o sense i amb obertura
ovalada o arredonida. El peristoma pot ser continu
(llavi parietal) i no posseeixen opercle. Color des de
blanquinós fins a corni, monocolor, translúcida llisa,
estriada o enreixada. Ulls en la base interna dels tentacles, molt llargs i filiformes. Orificis viscerals i la
brànquia auxiliar o pseudobrànquia situats al costat
esquerre del cos.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana per diversos
gèneres, com ara Planorbarius, Planorbella, Ferrissia, Planorbe, Anisus, Gyraulus, Hippeutis, Segmentina i Ancylus.
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Les preferències ecològiques varien molt d'uns gèneres a altres. Així, unes espècies estan presents en
tot tipus d'aigües estancades o de dèbil corrent, riques en vegetació de què s'alimenten. Altres viuen
en medis quasi anòxics (poden generar hemoglobina) i s’alimenten de detritus vegetals. Resisteixen
bé la dessecació i algunes espècies sobreviuen unes
quantes setmanes soterrades en el fang o fora de
l'aigua en vida latent. En general, són més escasses
en brolladors.
Ancylus fluviatilis és una de les poques espècies de
pulmonats molt ben adaptada a les aigües de fort corrent (típicament reòfils) sempre sobre substrats durs.
Com a norma general, els planòrbids prefereixen
les aigües dolces, i suporten una lleugera eutròfia i
salinitats moderades com les pròpies de les marjals
litorals (fins a del 4 ‰).
Les formes espiralades planes tenen interés medicosanitari perquè es comporten com a hostes intermediaris del cicle vital de trematodes digènids i
nematodes.
El valor indicador de la qualitat de l'aigua, segons
l'índex IBMWP és, per a Planorbidae 3/10 punts i per
a Ancylidae 6/10 punts.

Classe Gastropoda

Planorbarius metidjensis
(FORBES, 1839).
= Planorbarius dufouri (GRAELLS,1846).
= Planorbarius aclopus BOUGUIGNAT, 1856.
= Planorbarius carvalhoi DA SILVA, 1875.
Descripció
Conquilla discoïdal formada per 3-4 voltes arredonides enrotllades en un únic pla; de les dues cares, la
superior és còncava i la inferior quasi plana. Color
groc pàl·lid. Obertura arredonida, prou gran i lleugerament obliqua. Grandària: diàmetre entre 13-18 mm;
alçària fins a 6 mm.

i 1.181 μS, i les seues aigües són de tipus bicarbonatades calcicomagnèsiques.
Estat actual
Com que es troba en uns pocs brolladors que poden ser sotmesos a possibles accions antròpiques,
l'espècie pot convertir-se en vulnerable als dits esdeveniments.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Habita en aigües estancades i fonts riques en vegetació. Resisteix bé els medis anòxics, perquè posseeix
hemoglobina en la seua hemolimfa i disposa d'una
brànquia accessòria.
Present tant sobre substrats durs com blans i amb
poc corrent. Suporta bé la contaminació orgànica.
Escassa en rius, a la Comunitat Valenciana apareix en uns pocs brolladors, els quals estan situats a
una altitud compresa entre els 420 i 740 m amb una
temperatura entre els 14,8 i 21,5 ºC, un contingut en
O2 dissolt entre els 5,2 i 8,8 mg/l, un pH entre els
7,56 i 7,88 i una conductivitat compresa entre els 463
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Planorbella duryi (WETHERBY, 1879).

Espècie exòtica

Descripció
Conquilla gran, discoïdal i prou sòlida, amb fins a
5 voltes de creixement ràpid. Última volta molt alta,
arredonida. Color terrós rogenc o lleugerament verdós i translúcid. En els individus juvenils presenten
l'espira elevada, escaleriforme i amb l'obertura en
posició vertical. Presenta aspecte estriat a causa de
la presència de línies de creixement prou marcades. Obertura molt obliqua, oblongoovalada, un poc
eixamplada i amb durícia parietal. Peristoma simple i
tallant. Melic profund. Grandària: diàmetre fins a 20
mm; alçària, 10 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie pròpia de xicotets rius, xicotets embassaments, llacunes i fonts ornamentals, que prefereix
les aigües tranquil·les i amb fons blans de llims i
tarquim.
Prové de Florida (EUA) i ha sigut introduïda
com a conseqüència de la importació de plantes
d'aquariofília.
La primera vegada que es trobà a la Comunitat
Valenciana va ser al riu Xaló (Alacant) a una altitud
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de 400 m, un pH de 7,4, conductivitat de 880 μS i un
contingut en O2 dissolt de 8,5 mg/l.
Estat actual
Es tracta d'una espècie forana present en escasses
localitats de la Comunitat Valenciana, que pot ser que
es trobe en vies d'expansió.

Classe Gastropoda

Ferrissia fragilis (TRYON, 1863).

Espècie exòtica

= Ferrissia cleissiniana VICKELI, 1882.
= Ferrissia wautieri (MIROLLI, 1960).

Descripció
Conquilla pateliforme i molt comprimida lateralment
amb l'àpex molt rom i desviat cap a la dreta. Pot
presentar un septe en la part posterior com a conseqüència d’alguns canvis ambientals (vegeu Biologia).
Dimensions: longitud, 4 mm; amplària, 2 mm.
Biologia i ecologia
Espècie d'hàbits límnics, medis lèntics com ara brolladors i rabejos de xicotets rius amb major o menor
densitat de vegetació. De caràcter marcadament termòfil, ja que el seu rang de temperatures oscil·la entre
els 18 i els 19,8 ºC i les altituds on s'ha trobat a la
Comunitat Valenciana no superen els 300 m. El contingut en O2 dissolt se situa entre els 7,9 i 11,5 mg/l.
Un tret distintiu de la conquilla és la formació
d'un septe en aquella, sota determinades circumstàncies ambientals. Pareix que els factors que en desencadenen la formació són la temperatura elevada, el
llarg fotoperíode i la qualitat de l'aigua (anòxia i alt

contingut en matèria orgànica). Aquestes condicions
solen precedir la sequera d'un cos estancat d'aigua, ja
que en aigües permanents mai es produeix la formació del septe. Això origina tres tipus de desenvolupament: ancyloide, septífera i postseptífera.
Un altre tret cridaner és l'elevada proporció
d'individus afàl·lics (sense penis) (96%) desencadenant de la reproducció per autofecundació que predomina en l'espècie.
Les poblacions de Ferrisia fragilis mostren dos
tipus de generacions: les hivernals, de creixement
lent, que moren després de la posta en primavera i
les generacions primavera estivals de creixement ràpid que se succeeixen durant l'estiu.

Liquidámbar

Estat actual
Es tracta d'una espècie forana introduïda en les nostres aigües estancades provinent d'Amèrica del Nord.
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Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758).
= Planorbis umbilicatus MÜLLER 1774.
= Helix planorbis LINNAEUS, 1758.
= Planorbis marginatus DRAPARNAUD, 1805.
= Planorbis complanatus STEIN, 1850.
= Planorbis subcarinatus PFEIFFER, 1894.
= Planorbis phelipii GERMAIN, 1908.

Descripció
Conquilla esclafada, subcòncava per dalt, quasi plana
per baix; espira formada per 6-7 voltes de creixement
lent, més convexes per dalt que per baix on són lleugerament esclafades; última volta un poc més gran
que la penúltima, subdilatada en la seua extremitat,
amb una carena mitjana o submarginal, encara que
pot faltar; sutures ben marcades; obertura ovalada
transversa, un poc obliqua, a penes angulosa en la
punta o arribant a la carena de l'última volta; peristoma prim, fort, amb vora superior prou avançada;
testa còrnia, prima, a vegades prou sòlida, però generalment un poc fràgil, color corni a rogenc lleonat
o marró, proveïda d'estries longitudinals fines o prou
fines, estretes, arquejades, desiguals, tallades per
estries espirals diferents de vegades prou marcades
per a donar a l'última espira un aspecte de zelosia.
Dimensions: alçària, 2-4 mm; diàmetre, 7-20 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie crenòfila (helocrènon). El brollador de font
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Flores (Requena, València) on va ser recol·lectada per
primera vegada està situat a 660 metres d'altitud, amb
una temperatura de l'aigua de 13,1 ºC, un pH de 7,96,
una conductivitat de 722 μS i 8,1 mg/l de O2 dissolt.
Les seues aigües són de tipus bicarbonatomagnèsic.
Estat actual
Com que és una espècie crenòfila típica de brolladors, pot ser vulnerable a modificacions i a altres accions antròpiques, i és una espècie poc abundant a la
Comunitat Valenciana.

Classe Gastropoda

Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758).
= Helix spirorbis (LINNAEUS, 1758).
= Planorbis spirorbis O.F. MÜLLER, 1774.
= Anisus rotundatus POIRET, 1801.
= Anisus tiberii STEFANI 1883.

Descripció
Conquilla discoïdal de color corni. Espira simètricament afonada per ambdós costats. Cinc voltes de creixement regular, l'última aproximadament 0,5 més ampla que l'anterior en angle dèbil obtús. Sutura profunda.
Obertura lleugerament obliqua, quasi redona. Peristoma recte, i s’hi aprecie una lleugera durícia parietal.
Dimensions: diàmetre màxim 5,8 mm; alçària 1,2 mm.

Estat actual
L'escassetat de localitats on s'ha trobat, converteixen
aquesta espècie en vulnerable a la contaminació orgànica i a les transformacions antròpiques del medi
que habita.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie pròpia d'aigües estancades o de dèbil corrent
i riques en vegetació, de caràcter oligomesohalines.
El brollador de Torrejón (Teresa, Castelló) on
es trobà, es troba situat a 640 m d'altitud, amb una
temperatura de l'aigua de 14,5 ºC, un pH de 8,6,
una conductivitat de 394 μS i un contingut en O2
dissolt de 11,2 mg/l. Les seues aigües són de tipus
bicarbonatocàlcic.
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Gyraulus albus (O.F. MÜLLER, 1774).
= Gyraulus albus MÜLLER, 1774 .
= Gyraulus villosus POIRET, 1801.
= Gyraulus hipidus DRAPARNAUD, 1805.
= Gyraulus crosseanus BOURGUIGNAT, 1862.
= Gyraulus microumbilicatus GROSSU, 1987.

Descripció
Conquilla discoïdal, fràgil, translúcida, de color corni
clar a blanquinosa, adornada d'estries de creixement
i estries espirals, que dóna com a resultat una superfície reticular, que pot portar pèls curts, amb tres o
quatre voltes de creixement ràpid, l'última gran i amb
una lleugera carena en la seua part mitjana. Sutura
ben marcada, obertura oval i obliqua, peristoma interromput, simple, amb la vora superior sobrepassant
àmpliament la vora inferior, ambdues vores unides,
callositat parietal dèbil. Melic ampli. Dimensions:
diàmetre 6-9 mm; alçària 1,5-2 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
El seu hàbitat primordial el constitueix les aigües
dolces més o menys estancades, inclús les atalasohalines o oligohalines. En els rius, apareix en
l'epipotamon en aigües transparents i estancades,
amb abundants macròfits.
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La posta es realitza a la primavera i a l’estiu, els
ous apareixen reunits en nombre de quatre a deu, en
càpsules gelatinoses que es fixen als macròfits.
Estat actual
Es tracta d'una espècie freqüent a les zones temperades,
i ben representada a la Comunitat Valenciana. Sempre
amenaçada per la possible contaminació dels rius.

Classe Gastropoda

Gyraulus crista (LINNAEUS, 1758).
= Nautilus crista LINNAEUS, 1758.
= Armiger crista LINNAEUS, 1758.
= Planorbis crista (LINNAEUS, 1758).
= Gyraulus imbricatus MÜLLER, 1774.
= Gyraulus nautileus LINNAEUS, 1767.
= Gyraulus cristatus DAPARNAUD, 1805.
= Gyraulus spinolosus CLESSI, 1873.

Biologia i ecologia
Viu en aigües estancades o de dèbil corrent amb
vegetació abundant sobre la qual se situa. Presenta
dues generacions anuals. Es tracta d'una espècie de
distribució holàrtica.
Estat actual
Les dues cites conegudes estan situades al sud de
la Comunitat Valenciana i daten de finals dels anys
1960 (L. GASULL, 1971).

Liquidámbar

Descripció
Conquilla molt deprimida, plana per dalt, àmpliament umbilicada per davall; espira formada per
2,5-3 voltes prou convexes per dalt i per davall,
amb creixement prou ràpid, l'última gran, ben dilatada en l'extremitat, proveït d'una carena mitjana
ben marcada; sutures distintes per dalt, més dèbils per davall; obertura el·lipticoovalada; peristoma subcontinu, prim, fort, amb vora superior poc
avançada; testa prima, fràgil, transparent, còrnia
pàl·lida o lleugerament verdosa, a vegades rogenca, adornada amb fines estries longitudinals i plecs
longitudinals elevats, ixents, poc estrets, comprimits, arquejats, subiguals, en nombre de 12 a 17
en l'última volta, que converteix la carena en fortament denticulada. Dimensions: alçària, 0,5 mm;
diàmetre, 1-3 mm.
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Gyraulus chinensis (DUNKER, 1884).
Descripció
Presenta una conquilla discoïdal amb 3,5 a 4 voltes
de creixement ràpid i 3,5-4 mm de diàmetre. Color
variable de clar a marró corni, conquilla translúcida,
poc brillant. Apareix llisa o amb lleugera escultura reticular; línies de creixement prou marcades. Freqüent
carena en l'última volta.
Biologia i ecologia
Espècie introduïda des d'Orient amb l'arròs. Disseminada àmpliament per Europa. A la Comunitat Valenciana invadeix els arrossars vivint sobre el fang i
la vegetació.
Localitzada en l'Ullal de Baldoví (Sueca) les aigües del qual en el naixement presenten una conductivitat de 3.280 μS, una temperatura mitjana de 19,5
ºC, un pH de 7,4, un contingut en O2 dissolt de 4,6
mg/l, una duresa total de 32,8 ºd i un contingut en ió
Cl- de 468,1 mg/l, i també en la desembocadura del
riu Segura (Guardamar, Alacant).

Liquidámbar

Estat actual
Es tracta d'una espècie forana d'escassa distribució a
la Comunitat Valenciana.
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Espècie exòtica

Classe Gastropoda

Gyraulus laevis (ALDER, 1838).

= Planorbis laevis ALDER, 1838.
= Gyraulus regularis HARTMANN, 1844.
= Gyraulus thermalis WESTERNLUND, 1885.
Descripció
Conquilla còncava per dalt cap al centre, àmpliament còncava umbilicada per baix; espira composta
de 3,5-4 voltes prou convexes, arredonides, de creixement un poc ràpid, l'última gran, unflada, arredonida, a penes dilatada en l'extremitat; sutures prou
profundes per dalt; obertura obliqua ben ovalada,
amb vores marginals reunides per una dèbil callositat; peristoma simple, recte, fort, molt prim, la vora
superior poc avançada; testa color corni lleonat,
fràgil, transparent, llis o proveïda d'estries longitudinals microscòpiques desiguals i arquejades; sense estries espirals. Dimensions: alçària, 0,75-1,25
mm; diàmetre 3-4,5 mm.

Estat actual
Atés que l'espècie ha sigut recol·lectada preferentment en brolladors, pot ser vulnerable a possibles
accions antròpiques sobre aquests. No obstant això,
se n'observa una àmplia distribució.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie amb preferència per les aigües estancades,
sobre el fang o la vegetació, si bé s'ha localitzat en
aigües corrents de tipus oligohalí i atalasohalí, per
la qual cosa se li pot considerar una espècie eurihalina. És l'espècie d'aquesta família més freqüent en
els brolladors de la Comunitat Valenciana, on coexisteix amb nombroses espècies de gasteròpodes
dulciaqüícoles.

Aquests brolladors es troben situats a una altitud
compresa entre els 5 i 780 m amb una temperatura
mitjana entre els 15,1 i 26,7 ºC, un pH entre 7,07 i
7,53, un ampli marge de conductivitats (351 a 2.110
μS) i un contingut en O2 dissolt entre 2,7 a 8,2 mg/l.
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Hippeutis complanatus
(LINNAEUS, 1758).
= Helix complanata LINNAEUS, 1758.
= Planorbis complanatus (LINNAEUS, 1758).
= Anisus complanatus (LINNAEUS, 1758).
= Hippeutis fontanus LIGHTFOOT, 1786.
= Hippeutis lenticularis ALLEN, 1812.
= Hippeutis nitidus GRAY, 1840.
= Hippeutis euphaeus BOURGUIGNAT, 1864.
Descripció
Conquilla lenticular molt deprimida, un poc convexa
per dalt, plana/subconvexa i estretament umbilicada
per baix; espira formada per 3-4 voltes amb creixement molt ràpid, l'última enorme, molt abraçadora,
que forma per dalt quasi tota la conquilla, proveïda
d'una forta carena esmolada més o menys mitjana;
sutures dèbilment marcades; obertura fortament fistonada, transversalment cordiforme, molt angulosa
dalt, baix i en la confluència entre el peristoma i la
carena; peristoma molt prim, esmolat, color corni
roig, lleonat o rogenc, a vegades quasi roig, més clar
per baix, molt brillant, proveït d'estries longitudinals
quasi microscòpiques i quasi iguals. Dimensions:
alçària, 0,4 mm; diàmetre, 2-4,5 mm.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Viu ben sovint en llacs, llacunes i aigües estancades
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amb caràcter temporal, que suporten els períodes de
sequera i se soterren en el fang o entre la vegetació.
Espècie típica d'aigües oligohalines, amb una salinitat de fins al 2 ‰. També se li pot trobar en alguns
rius, però sempre en medis lèntics.
Estat actual
Donada la seua capacitat de resistir condicions adverses com la dessecació, no pareix que l'espècie es
trobe en perill de desaparició.
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Ancylus fluviatilis O.F. MÜLLER, 1774.
= Lepas simplex BUCHOF, 1771.
= Ancylastrum fluviatilis (O.F. MÜLLER, 1774).
= Ancylus costatum FERRUSSAC, 1822.
= Ancylus obtussus MORELET, 1845.
= Ancylus recurvum DUPUY, 1850.
= Ancylus costulatus BOURGIGNAT, 1853.
= Ancylus brondeii BOURGIGNAT, 1862.
= Ancylus ellipticus CLESSIN, 1881.
= Ancylus striaturus CLESSIN, 1881.

Descripció
Conquilla pateliforme en forma de “gorra frígia”, fràgil, més o menys alta (més que en Acroloxus i Ferrissia), amb fines estries radials, color variable des
de quasi incolora, blanca, corni groguenca o verdosa,
interior a vegades nacrat, àpex obtús, lleugerament
torçut cap avant, situat entre els 2/3 i 3/4 del diàmetre màxim, obertura de redona a oval més àmplia en
aigües ràpides que en aigües tranquil·les, vores senzilles i tallants, a vegades expandides. Dimensions
mitjanes: diàmetre major 6 mm, diàmetre menor, 5
mm, alçària 3 mm.

Estat actual
L'espècie està àmpliament distribuïda a la Comunitat
Valenciana i pot perillar en casos de pol·lució orgànica donada la seua alta exigència quant a la disponibilitat d'oxigen dissolt.

Liquidámbar

Biologia i ecologia
Espècie reòfila molt estenohalina. Se situa en substrats sòlids des del crènon a l'hiporitron. Típica de
capçalera de rius, rierols i fonts de tipus reocrènon.
També es pot trobar sobre macròfits submergits.
Posseeix un gran poder de fixació o adherència al
substrat, ja que el seu hàbitat preferit són les aigües
amb fort corrent.

És molt exigent quant a la disponibilitat de O2
dissolt, per la qual cosa se la considera un indicador
de la bona qualitat de l'aigua.
L'altitud mitjana de les fonts on s'ha trobat a la
Comunitat Valenciana és de 514 m (40 1.160 m), la
temperatura mitjana és de 15,9 ºC (11,2-22,4 ºC) i la
de O2 dissolt és de 7,9 mg/l (4,5 13,3 mg/l).
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INTRODUCCIÓ
També coneguts com a pelecípodes (gr. Pelekys =
destral) per la forma que adopta el peu aplanat i excavador en forma de destral i lamel·libranquis per
la forma laminar de les seues brànquies de funció
respiratòria i alimentària.
Els bivalves, com el seu nom indica, posseeixen
dues valves, dreta i esquerra, articulades i unides
per un lligament elàstic dorsal i per una xarnera
amb dents de molt distinta morfologia d'importància
taxonòmica. Les valves es tanquen per acció dels
músculs abductors i s'obrin per la pressió elàstica
del lligament.
El cap està molt reduït i no hi ha ulls, encara que
poden aparéixer en una altra part del cos. Tampoc
no tenen ràdula, ja que són típicament filtrants,
però posseeixen palps labials relacionats amb
l'alimentació.
El peu, en posició ventral, està comprimit lateralment amb funció excavadora. En un costat i en l'altre

del lligament apareixen sengles ixents simètrics, els
umbes, a partir dels quals s'observen línies concèntriques de creixement anual que s’estendran amb
ambdues valves.
Els bivalves són típicament filtrants i d'alimentació
microfàgica, capten fines partícules de matèria orgànica en suspensió, microflora i microfauna arrossegades pel corrent. La ciliatura dels ctenidis de les brànquies genera corrents d'aigua que, penetrant pel sifó
inhalant, es dirigeix cap a la part anterior de l'animal,
i és tamisada per la vora inferior de les brànquies; les
partícules alimentàries queden retingudes en la mucositat branquial i arrossegades cap als palps labials
mitjançant moviments ciliars. Els residus metabòlics,
les partícules rebutjades, els grans d'arena, etc. són
expulsats a l'exterior pel sifó exhalant.
L'hàbitat preferit pels grans bivalves (Unionoida)
són els grans rius, estuaris, albuferes, marjals i
canals de reg amb fons de granulometria mitjana o
fina d'arenes i fangs; no obstant això, els xicotets
Sphaeriidae es distribueixen més pels xicotets rius i
brolladors de granulometria més fina.
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Davant de les condicions ambientals més desfavorables (sequera i descens de temperatura per davall
dels 10 ºC), els bivalves descendeixen verticalment
en el sediment i únicament deixen fora els sifons per
a permetre'ls l'intercanvi gasós i l'alimentació.
Tots els bivalves vivents a la Comunitat Valenciana
pertanyen a la subclasse Eulamelibranchia, que inclou els ordres Unionoida i Veneroida.
Els Unionoida inclouen bivalves de grans mesures, de més de 15 mm de longitud, de petxina nacrada i llarga vida (més de 10 anys). De gran variabilitat
en la morfologia de la petxina a causa de la resposta
a les condicions ambientals com ara corrent, tipus
de substrat i la quantitat d'aliment disponible. Com
a norma general, els uniònids d'aigües corrents tenen les petxines més grosses que els d'aigües estancades i en aquestes, quan l'aliment és abundant,
són més globoses i més altes, amb la part anterior
més desenvolupada. Tot això crea problemes taxonòmics per la gran quantitat de morfotipus que
existeix. Els uniònids són dioics (alguna espècie
hermafrodita) i faltats de dimorfisme sexual. La fecundació pot realitzar-se en el medi aquàtic o en la
cavitat pal·lial, en aquest cas els ous es desenvolupen en les seues cambres branquials, que donen
lloc a la larva gloquidi, la qual, després d'eixir a
l'exterior, es fixa al tegument d'algun peix d'aigua
dolça al qual abandona als 10-30 dies i cau al fons
on aconseguirà l'estat adult.
L'ordre Veneroida inclou bivalves de dimensió reduïda (sempre menors de 15 mm) de petxina prima i
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fràgil, no nacrada i travessada per porus ocupats per
papil·les del mantell.
Viuen soterrats en el sediment dels llacs i formen
grans poblacions que constitueixen una fracció important del bentos lacustre. A la Comunitat Valenciana, es distribueixen àmpliament pels xicotets rius
i rierols, amb predilecció especial pels brolladors
amb sediment de granulometria molt fina. Viuen entre un i tres anys. Són hermafrodites i produeixen
pocs i grans ous que coven sobre les brànquies en
cavitats a manera de marsupis, on es poden trobar
cries en distint estat de desenvolupament. No tenen
larves gloquidi i els juvenils són alliberats presentant totes les estructures anatòmiques de l'adult.
La distribució dels esfèrids està afavorida per la
dispersió passiva a través de les aus i pels peixos,
la qual cosa ajuda a mantindre el flux genètic entre
les poblacions.
En resum, els bivalves d'aigües continentals estan adaptats a l'excavació, al sedentarisme i a la
microfàgia i han desenvolupat adaptacions com
l'aplanament lateral del cos i el peu, la desaparició del cap i de la ràdula i el desenvolupament de
brànquies laminars de funció filtrant, a més de la
respiratòria.
El seu particular mode d'alimentació els converteix
en els més vulnerables a la pol·lució química de les
aigües, ja que els metalls pesants s'acumulen en
l'hepatopàncrees de l'animal en concentracions elevades i que els acaben causant la mort.
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SINÒNIMS DE LA CLASSE BIVALVIA
Classe Acephala CUVIER, 1798.
Classe Lamelibranchia BLAINVILLE, 1816.
Classe Pelecypoda GOLDFUSS, 1821.
Classe Lipocephala LANKESTER, 1884.
Classe Acephala (gr. a = sense + kephalé = cap).
Absència de cap diferenciat.
Classe Bivalvia (L. bi = dos, doble + valvae, arum =
batents de les portes o finestres). Petxina formada per dos batents o valves.
Classe Lamelibranchia (L. lamella, ae = lamineta + Gr. branchia = brànquia). Presència d'un
parell o dos de brànquies laminars com a aparell respiratori.
Classe Lipocephala (L. lipos = falta, absència + Gr.
kephalé = cap). Falta de cap diferenciat. En desús.
Classe Pelecypoda (Gr. pelekys = destral + pous =
peu). Presència d'un peu ventral comprimit lateralment en forma de destral.

TERMINOLOGIA DE LA PETXINA
Actinodonta (Gr. aktis = raig de sol + odous =
dent). Tipus de xarnera caracteritzada per posseir
dents que, a manera de rajos de sol, parteixen de
l'umbe, i les exteriors són les més llargues.
Adductor (L. adductor, oris = que porta o condueix
a). Múscul dels bivalves que exerceix les funcions de tancament de les valves portant una cap
a l'altra.
Adentatus (Gr. a = sense, desproveït de + L. dentatus = dentat). Tipus de tancament de la petxina
caracteritzat per estar desproveït de dents en la
xarnera.
Anfidètic (Gr. amphi = d'ambdues parts + dete = feix
+ ikos = relacionat amb). Lligament extern que
uneix les valves presentant-se estés sobre ambdues cares dels seus umbes.
Anisomiària (Gr. anisos = desigual + mys = múscul
+ L. arius = pertanyent a). Valves que posseeixen
dues impressions musculars, anterior i posterior
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desiguals, corresponents a sengles músculs
adductors, sent l'anterior la que es redueix.
Àpex (L. apex, icis = extrem superior o front d'alguna
cosa). Vegeu umbe.
Àrea cardinal (L. cardinalis = pertanyent a l'eix).
Zona excavada entre els umbes, quan aquests
estan distants i en el centre dels quals se situa el
lligament extern.
Bissus (Gr. byssus = lli). Feix de filaments propis
de molts mol·luscos lamel·libranquis amb què
s'adherixen a les roques.
Cardinals (L. cardinalis = pertanyent a l'eix). Tipus
de dents de la xarnera que se situen en el seu eix.
Ctenodont (Gr. kteis = pinta + odous = dent). Tipus
de tancament de les valves caracteritzat per portar
nombroses dents curtes situades a la zona marginal de la xarnera, i donen aspecte de pinta.
Dimiària (Gr. di = doble + myon = múscul + L. arius
= pertanyent a). Valves que posseeixen dues impressions musculars, anterior i posterior, corresponents a sengles músculs abductors.
Disodont (Gr. dis = carència + odous = dent). Tipus de tancament de la petxina caracteritzat per
l'absència de dents en la xarnera.
Edentulus (L. edentulus = desdentat). Tipus de
tancament de la petxina que es caracteritza per
l'absència de dents en la xarnera.
Equilateral (L. aequus = igual). Porcions de les
valves anteriors i posteriors a l'umbe iguals en
visió dorsal.
Equivalva (L. aequus = igual, semblant + valvae,
arum = batent de les portes). Valves iguals segons el pla de simetria.
Escudet (L. scutum = escut + ulus = diminutiu). Zona
situada en posició dorsal de la petxina, darrere de
l'umbe, delimitada per un xicotet rivet (cosselet),
que adopta l'aspecte d'un xicotet escut.
Ganxo. Vegeu umbe.
Heterodonta (Gr. heteros = diferent + odous = dent).
Tipus de xarnera caracteritzada per posseir dents
diferents, cardinals i laterals.
Heteromiària (Gr. heteros = diferent + mys = múscul
+ L. arius = pertanyent a). Vegeu anisomiària.
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Homomiària (Gr. homois = semblant, igual + mys
= múscul + L. arius = pertanyent a). Vegeu isomiària.
Impressió pal·lial (L. palium = capa, mantell). Impressió o marca que apareix en l'interior de les
valves a causa del pal·li o mantell, replegament
cutani dorsal que forma la cavitat pal·lial al voltant del sac visceral.
Inequilateral (L. in = negació + aequus = igual).
Porcions de les valves anteriors i posteriors a
l'umbe desiguals en visió dorsal.
Inequivalva (L. in = negació + aequus = igual). Valves desiguals segons el pla de simetria.
Integropal·liada. Vegeu integropal·lial.
Integripal·lial (L. integer = complet + pallium =
mantell + atus = sufix per a adjectivar). Valves
que posseeixen una completa impressió pal·lial,
desproveïda de si pal·lial, sobre la cara interna
de les valves.
Isodonta (Gr. isos = igual, equivalent + odous =
dent). Tipus de xarnera caracteritzada per posseir
dos grosses dents equivalents que encaixen en
sengles fossetes de la valva oposada.
Isomiària (Gr. isos = igual + mys = múscul + L. arius
= pertanyent a). Valves que posseeixen dues impressions musculars, anterior i posterior iguals,
corresponents a sengles músculs adductores.
Laterals. Tipus de dents de la xarnera, allargades,
que se situen als costats dels cardinals.
Lligament. Estructura sobre les vores de la xarnera,
compost d'unes quantes capes de conquiolina,
de naturalesa còrnia, que determina passivament
l'obertura de les valves. Pot ser extern o intern.
Lligament extern. Tipus de lligament quan aquest
s'implanta en la mateix vora dorsal de la petxina
de tal forma que aquest es veu quan la petxina
està tancada.
Lligament intern. Tipus de lligament quan aquest
s'implanta en una zona més profunda de la petxina de manera que aquest no es veu quan està
tancada (invisible des de l'exterior).
Lligament marginal. Tipus de lligament la inserció del qual és un poc més profunda que en el
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cas del lligament extern, de tal forma que quan la
petxina està tancada es veu només parcialment.
Lúnula (L. lunula, ae = diminutiu de lluna). Àrea dorsal de la petxina dels bivalves, situada junt amb
l'umbe i en la part anterior del lligament.
Monomiària (Gr. monos = únic, sol + mis = múscul
+ L. arius = pertanyent a). Valves que posseeixen
una sola impressió muscular, la posterior, corresponent a l'únic múscul adductor.
Nates (L. nates, ium = bisbetó de les aus, natges).
Vegeu umbe.
Opistoclí (Gr. opistho = darrere + klino = inclinarse). Vegeu opistogir.
Opistodètic (Gr. opistho = darrere + deo = subjectar + tikos = aptitud, capacitat). Lligament extern
que uneix les valves presentant-se darrere dels
seus umbes.
Opistogir (Gr. opistho = darrere + gyros = gir, volta).
Disposició de l'umbe quan la seua punta adopta
un gir cap arrere.
Ortodont (Gr. orthos = recte + odous = dents). Tipus de xarnera que presenta les dents en direcció
paral·lela al marge cardinal de la petxina.
Ortogir (Gr. ortos = recte + gyros = gir, volta). Disposició de l'umbe quan el seu extrem o punta està
orientat cap a l'altra valva.
Pic. Vegeu umbe.
Principals. Vegeu cardinals.
Prionodont (Gr. prion = serra + odous = dent). Tipus
de tancament (xarnera) de la petxina que presenta
les dents distribuïdes en sentit longitudinal que
donen l'aspecte d'una serra.
Prionodonta (Gr. prion = serra + odous = dent). Tipus

de xarnera que presenta les dents distribuïdes en
direcció transversal al marge cardinal de les valves
que donen l'aspecte d'una serra. Vegeu taxodonta.
Prosoclí (Gr. proso = cap avant + klino = inclinarse). Vegeu prosogir.
Prosodètic (Gr. proso = cap avant + deo = subjectar, lligar + tikos = aptitud, capacitat). Lligament
extern que uneix les valves presentant-se davant
dels seus umbes.
Prosogir (Gr. proso = cap avant + gyros = volta, gir).
Disposició de l'umbe quan la seua punta adopta
un gir cap avant, en sentit oral.
Senopaleada. Vegeu sinopal·lial.
Sinopal·lial (L. sinus, us = si, entrant + pallium =
mantell + atus = sufix per a adjectivar). Valves que
posseeixen un entrant o si pal·lial inclós en la impressió pal·lial sobre la cara interna de les valves.
Sub-equivalva (L. sub = pròxim a, davall de). Valves quasi iguals segons el pla de simetria.
Taxodonta (Gr. taxis = fila, filera + odous = dent). Tipus de xarnera caracteritzada per la presència de
nombroses dents quasi iguals, situades en filera
segons l'eix longitudinal de les valves.
Umbe (L. umbo, onis = punta o cima). Protuberància o ixent de les valves en posició dorsal i en
la part superior del sistema de tancament de la
petxina i del que naixen les estries de creixement
que segueixen una direcció paral·lela a la vora de
la valva.
Vèrtex. Vegeu umbe.
Xarnera (L. cardo, inis = eix). Zona d'articulació
entre les dues valves de la petxina, en posició
dorsal, que actua com a eix o frontissa.
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MORFOLOGIA DE LA PETXINA
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Família Unionidae

Caracterització
Petxina en general de grandària gran (major de 15
mm) de creixement ràpid i interior nacrat, forma més
o menys ovalada, allargada o quasi quadrada i distint grossor segons l'espècie. Periòstrac de coloració
molt variable, des de groc terrós a verd brillant.
La morfologia de la petxina presenta una gran variabilitat en quasi totes les espècies, la qual cosa crea
problemes taxonòmics. Aquesta variabilitat és conseqüència de diversos factors, com ara l'adaptació
a distints substrats (tarquims, graves, arenes,
etc.), l'existència o no de moviment en les aigües i
l'abundància d'aliment. Així, les formes lacustres
pareixen ser més globoses i de petxina més prima
i haurien derivat de molt poques estirps fluvials. Els
uniònids són mol·luscos de llarga vida, poden viure
més de 10 anys.
Representada a la Comunitat Valenciana pels gèneres
Anodonta (A. anyadeta), Potomida (P. litoralis) i Unio
(U. mancus).

els llits fluvials, per la qual cosa penetra més cap
a l'interior. Quan són adults romanen parcialment
afonats en el sediment, i realitzen xicotets desplaçaments i s'afonen més o menys. La contaminació dels
avantdits ecosistemes ha fet disminuir notablement
les poblacions i en l'actualitat han quedat relegades
a ullals, alguna marjal, llacuna i riu dins de la Comunitat Valenciana.
Resulta molt interessant el cicle biològic dels uniònids. La majoria de les espècies són dioiques, la posta es cova en les làmines externes de les brànquies
durant tres mesos aproximadament i ixen a l'exterior
a la primavera en forma de larva glochidium, proveïda
de petxina bivalva, triangular, de 0,5 mm i umbe amb
espines; aquestes li permeten fixar-se a les brànquies,
aletes o tegument d'algun peix d'aigua dolça (carpa,
barb, tenca, etc.) on s'enquisten. Allí passen la seua
metamorfosi durant un temps variable, que depén de
la temperatura de l'aigua, al final del qual els juvenils
trenquen el quist i cauen al fons, on viuen lliures en
ambient bentònic, i es transformen en adults. Aquest
procés tan peculiar constitueix un sistema important
de dispersió de les espècies.

Ecologia i biologia
Anodonta i Unio viuen en llacs, ullals, marjals litorals, canals i séquies. Potomida colonitza més

Els uniònids són bons indicadors de la qualitat de
l'aigua i tenen una puntuació de 6/10 en l'índex
IBMWP.
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Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758).
= Anodonta cygnea (LINNAEUS, 1758).
= Anodonta cydeum DROUET, 1881.
= Anodonta depressum BOURGUIGNAT, 1881.
= Anodonta ostiarum DROUET, 1881.
= Anodonta piscinalis NILSSON, 1882.
= Anodonta rostratum ROSSMÄSSLER, 1836.
= Anodonta convexum DROUET, 1888.

Descripció
Petxina ovoïdal/allargada, molt gran (fins més de 175
mm de longitud màxima), amb valves comprimides
en els exemplars juvenils i unflades en els adults,
amb l'interior nacrat. Vores cardinal i pal·lial quasi
paral·leles, la pal·lial un poc corbada, umbes no prominents. Es diferencia fàcilment dels restants uniònids de la regió per l'absència de dents en la xarnera.
Superfície llustrosa amb fines línies de creixement.
Color lleonat, a vegades verdós o terrós.
Biologia i ecologia
Viu en aigües estancades de llacs (Albufera de València), llacunes i marjals (Nules) o de corrent molt lent
(séquies, canals, etc.), així com en tot tipus de rius
i també en embassaments, i és l'espècie que millor
els colonitza. Es soterra parcialment en fons fangosos, arenes, tarquims, fang i, fins i tot, en la grava
de zones de corrent dels rius. Desenvolupa formes
de grans mesures només en aigües tranquil·les amb
fons de fang, i així queden més xicotets els individus
que habiten en aigües corrents.
És el bivalve de més ampli espectre i menys exigent quant a l'hàbitat, ja que viu a pH entre 7 i 8,5,
temperatures mitjanes de 15 ºC i oxigen dissolt entre
5,8 i 10,5 mg/l.
Poden filtrar fins a 250 litres d'aigua al dia, per
la qual cosa són els primers a desaparèixer en medis contaminats per acumulació de metalls pesants
o per altres compostos tòxics (plaguicides, etc.) en
l'hepatopàncrees. Necessiten aigües riques en matèria orgànica de què s'alimenten vivint bé en medis α
i β mesosaprobis.
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Estat actual
L'espècie va ser molt abundant a l'Albufera de
València. Però, a partir dels anys 60 i durant els
anys 70, les poblacions s'empobriren notablement
a causa de la pol·lució orgànica i química de les
poblacions circumdants al llac. A això, cal sumarli la dessecació i les obres de condicionament de
les masses d'aigua en què habita. Aquests mateixos
factors negatius també han afectat les poblacions
piscícoles que serveixen d'hostes de les larves del
bivalve.
No obstant això, a les zones que no han sigut
afectades pels anteriors factors negatius, s'observa
que el nombre d'individus és prou elevat.
Des de l'any 2005, la Generalitat Valenciana realitza el seguiment de les tres espècies de nàiades
mitjançant prospeccions periòdiques en el medi
natural que permeten avaluar l'estat de conservació
d'aquestes. En el cas d'A. Anatina, les millors poblacions es localitzen en la xarxa de séquies de l'Albufera
de València i la marjal d'Almenara. També present en
la marjal de Nules, menys abundant en el Xúquer i
les marjals de la Safor i Pego–Oliva. És l'espècie
més abundant (predominant en la majoria de casos
que apareix junt amb U. mancus) i l'única citada en

Classe Bivalvia

(destaca la marjal d'Almenara, amb més de 26.000
exemplars des de 2008), per evitar la mort dels individus, que són canviats a zones pròximes, des de
les quals poden recolonitzar de nou aquests espais.

Liquidámbar

embassaments de la Comunitat Valenciana (l'Alcora,
Embarcaderos). Dins de les tasques de conservació,
s'han realitzat accions de rescat d'exemplars en situacions de dessecació o dragatge dels llocs on habiten
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Potomida littoralis LAMARCK, 1801.

= Psilunio littoralis (CUVIER, 1798 ).
= Unio litoralis (LAMARCK, 1801).
= Potomida brevialis LAMARCK, 1819.
= Potomida rhomboideus MOQUIN-TANDON, 1855.
= Unio gandiensis (DROÜET, 1888).
= Unio circinatus (DROÜET,1893).
= Potomida circinatus DROÜET, 1894.
= Potomida gandiensisi DROÜET, 1898.
Descripció
Petxina el·líptica, des d'irregularment ovalada fins a
subcircular arrenyonada, amb l'extrem posterior, en
aquest cas, en forma d'esperó ample. Umbes més o
menys unflats, un poc o molt ixents, encorbats cap
avant, ornamentats per arrugues ondulades, que es
van atenuant cap avall i que són substituïdes per fortes estries de creixement. Xarnera formada per dents
cardinals robustes, subcòniques i no tallants, laminetes arquejades i grosses i no molt llargues. Nacre
blanc i conquiolina color castany fosc.
Espècie molt polimorfa segons localitats i hàbitats, amb dimensions que oscil·len entre una longitud
compresa entre 60 i 85 mm, una alçària de 53 a 36 i
un grossor comprés entre 36,5 i 23 mm.
Biologia i ecologia
Espècie típica de llits fluvials, amb preferència pels
trams del ritron i potamon. Tant en rius grans com
en els seus afluents, així com en séquies i en canals
de reg amb fons llimosos. També pot viure en llacs i
llacunes (Albufera, Almenara) i marjals (Safor).
Habita en aigües netes oligomesotròfiques i de
distinta naturalesa, tant calcàries com silícies. Amb
pH mitjà de 8,0, temperatura mitjana de 16 ºC i O2
dissolt entre 5,5 i 10,5 mg/l.
Normalment es troba soterrada tant en fons de
substrats grossos com en fons d'arena i fang. Freqüent entre les arrels dels arbres de les riberes.
Aquesta espècie ha colonitzat nombrosos rius de
l'interior de la Península Ibèrica, així com llacs (Ruidera) i embassaments (Alarcón). En el Delta de l'Ebre
(canals), és molt abundant.
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El desenvolupament és complex, les larves es
fixen en el cos i brànquies d'algunes espècies de
peixos dulciaqüícoles (no ben conegudes les espècies) que fan de vehicle transportador i dispersador
fins que els juvenils es desprenen i colonitzen el
fons.
Estat actual
La disminució de cabals, les obres de transformació dels llits i la contaminació de les aigües fan que
aquesta espècie es trobe en regressió i ha desaparegut de moltes localitats esmentades durant els anys
60 del segle passat, com és el cas del riu Segura. No
obstant això, prospeccions més recents n'indiquen
una supervivència notable sobretot en l'àrea central
de la província de València.
Inclosa en la categoria Vulnerable en el Catàleg
Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada (CVEFA,
Ordre 6/2013, de 25 de març), és l'espècie menys
abundant de les tres uniònides, amb una àrea de
distribució molt reduïda. Actualment el nombre
d'exemplars presents és molt xicotet a excepció
d'algunes séquies de l'Albufera i marjal de la Safor,
on es registren les majors densitats. També present
en el riu Magre (fonamentalment séquies connecta-
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Liquidámbar

Liquidámbar

des amb aquest) i el Xúquer, compartint hàbitat amb
U. mancus, però escàs a excepció d'alguns assuts.
A pesar d'existir una cita recent (2009) en el Banc
de Dades de Biodiversitat a la marjal d'Almenara,
prospeccions intensives de camp en els últims 15
anys realitzades per personal del Servei de Vida Silvestre no han aconseguit trobar cap exemplar viu,
encara que sí que han trobat valves antigues, per la
qual cosa es pressuposa que l'espècie està extingida
en aquesta localitat.
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Unio mancus (LAMARK, 1819).

= Unio elongatulus C. PFEIFFER, 1825.
= Unio valentinus ROSSMÄSSLER , 1854.
= Unio almenarensis DROÜET, 1893.
= Unio graellsianus BOURGUIGNAT, 1865.
= Unio moquinianus DUPUY, 1843.
= Unio moreleti DESHAYLLES, 1848.
Descripció
Petxina sòlida, oblongotrapeciforme, prou unflada,
vores cardinals i pal·lial quasi paral·leles, amb la
part anterior arredonida i la posterior allargada, acabada en un curt pic que s'atenua ràpidament. Umbes
prominents, dirigits cap avant. Xarnera amb dents
cardinals allargades i tallants i laminetes laterals
fortes i quelcom arquejades. Lligament poc sòlid
color castany. Nacre blanc-rosat, conquiolina de color groguenc, verdós a castany, amb notables estries
de creixement. Dimensions: longitud màxima de 115
mm, alçària 63 mm i gros, 42 mm.
Biologia i ecologia
Espècie típicament lacustre (llacs, llacunes i embassaments) que viu més o menys soterrada en
fons blans d'arenes i graves, i trau els sifons a
l'exterior. Aquesta també es pot trobar en els ambients lèntics dels cursos d'aigua (rius, canals de
reg i séquies).
Mostra clara preferència per les aigües netes
i dures amb concentracions de Ca de més de 100
mg/l, amb pH de 7,5 a 8,5 i riques en O2 dissolt.
Les larves gloquidi s'adhereixen a les aletes i
cua de peixos (diverses espècies de ciprínids) mitjançant fortes espines, que les transporten i les dispersen fins que els individus juvenils es desprenen
i cauen al fons.
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Estat actual
A causa de la incidència antròpica (augment de la
contaminació, dessecació, dragatge i condicionament del llit natural) fa que estiga considerada una
espècie en franca regressió de les seues poblacions.
Això no obstant, es coneixen poblacions estables a
la zona centre-sud de la província de València, que
ascendeix pel riu Xúquer fins a l'embassament de
Tous i pel riu Magre fins a Llombai.
Inclosa també en la categoria Vulnerable en el
CVEFA. Les poblacions més abundants es troben a
l'Albufera i al marjal d'Almenara. En 2006, es declarà
Reserva de Fauna (figura prevista en el CVEFA) el
barranc de l'Horteta (Torrent) amb l'objecte de protegir la població d'U. mancus present. De la mateixa
manera que amb A. anatina, s'han realitzat rescats
d'exemplars per a preservar alguns nuclis poblacionals (més de 5.000 individus recuperats en la marjal
d'Almenara des de l'any 2008).

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Classe Bivalvia
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Família Sphaeriidae

Caracterització
Petxina de dimensió reduïda, menor de 15 mm, sense
nacre en el seu interior, molt prima i proveïda de porus que són travessats per les papil·les del mant. De
forma ovalada a triangulars o quadrangulars més o
menys unflades. Les vores del mantell estan àmpliament soldats, deixant un o dos sifons molt rudimentaris. El peu és molt extensible i en forma de destral.

Els Pisidium habiten en fons fangosos, soterrats en
el tarquim, llims o arenes i entre les arrels dels macròfits aquàtics (aigües corrents). En general, prefereixen aigües molt lentes o quietes. En els llacs formen poblacions nombroses, per la qual cosa poden
representar una porció important del bentos lacustre.
Els podem trobar en molts hàbitats, com ara llacs,
llacunes, rius, rierols, fonts i brolladors, així com en
canals, séquies, tolles, safareigs i basses de reg de
tota la Comunitat Valenciana.

Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana pels gèneres
Pisidium, amb 5 espècies i Musculium (Musculium
lacustre). És qualsevol cas la seua distribució es troba en procés d'estudi.
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Són espècies hermafrodites i ovovivípares perquè els
ous, pocs i grans, es coven sobre les brànquies, dins
de la cavitat pal·lial. Els juvenils són expulsats pel
sifó matern. Els adults no tenen bissus i viuen soterrats en el sediment.

Classe Bivalvia

Musculium lacustre
(O.F. MÜLLER, 1774).
= Tellina lacustris MÜLLER, 1774.
= Sphaerium lacustre MÜLLER, 1774.
= Musculium stagnicola LAMARCK, 1818.
= Musculium hispanicum BOUGUIGNAT, 1870.
= Musculium uncinatum LOCARN, 1882.
= Musculium gibbosum WERTERLUND, 1890.
= Musculium castroi LOCARN, 1899.
Descripció
Petxina xicoteta, de forma entre quadrangular i romboïdal, valves fines, brillants, de color corni, ornamentació formada per fines estries concèntriques
molt irregulars. Umbes molt ixents que caracteritzen
l'espècie. Dimensions: amplària màxima, 10 mm.
Biologia i ecologia
Habita els fons d'arena i graves rics en matèria orgànica, en medis lòtics (aigües corrents) o lèntics
(aigües estancades) amb abundants macròfits. Als
llacs i a les llacunes viu exclusivament a la zona litoral. Es tracta d'una espècie hermafrodita que cova
les seues larves.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Estat actual
Es tracta d'una espècie holàrtica, distribuïda per tota
la Península Ibèrica. A la Comunitat Valenciana, ha
sigut citada per L. GASULL (1971) en localitats alacantines de la contornada d'Elx (l’Alcúdia i central

elevadora, en 1966; i San Isidro d'Albatera, en 1967).
Prospeccions recents no han permés tornar a capturar l'espècie, per la qual cosa les localitats esmentades han de considerar-se com a relictes.
Probablement la contaminació de les aigües
del riu Segura és la que ha provocat la desaparició
de l'espècie a les localitats esmentades. A partir de
2009, van ser localitzades algunes poblacions al nord
de la província de Castelló. En qualsevol cas, es requereixen prospeccions futures en àrees que romanguen en bones condicions ambientals.

129

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

Pisidium amnicum (O.F. MÜLLER, 1774).
= Tellina amnica MÜLLER, 1774.
= Pisidium palustris DRAPARNAUD, 1801.
= Pisidium oblique LAMARCK, 1918.

Descripció
Petxina oval allargada, prou unflada, de grandària
xicoteta, amb la regió posterior prou més curta que
l'anterior. Vores superiors i inferiors regularment
convexes, la posterior obtusament arredonida, quasi
truncada, l'anterior arredonida, més o menys acuminada. Umbes poc ixents. Valves grosses, brillants,
fortament costulades.
Pla cardinal de la xarnera molt ample; la tercera
dent cardinal de la valva dreta, fortament angulosa i
bifurcada en el seu extrem posterior, la de la valva
esquerra lleugerament corbada, quasi vertical; la dent
anterior fortament replegada i les seues dues parts
soldades a la base; dents laterals molt fortes, les posteriors menys robustes. Fosseta lligamentària ampla
i molt allargada, que s'estén fins a les dents laterals
posteriors. Dimensions: longitud, 11 mm; alçària, 8
mm; grossor, 6 mm.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Són hermafrodites i vivípars; els joves es desenvolupen a les cambres incubadores situades entre les
brànquies, i són expulsats pel sifó anal.
Habita en fons nets d'arenes i graves amb preferència per les aigües corrents de rius, rierols i canals.
Espècie molt escassa a la Comunitat Valenciana.
L'ullal on va ser recol·lectada viva (Ullal Fosc, Gan-
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dia) situat a 5 m d'altitud, d'aigües bicarbonatocàlciques amb un contingut elevat en CO3H- (244 mg/l),
temperatura de 21 ºC, pH de 7,8, O2 dissolt de 11,1
mg/l i conductivitat de 244 µS.
Molt sensible a la contaminació aquàtica i a les
alteracions antròpiques de l'entorn.
Estat actual
Espècie de distribució paleàrtica, que s'estén per
tota Europa i a Àsia per Sibèria fins al llac Baikal. A
la Península Ibèrica també es troba al nord-oest, en
concret als rius Miño i Órbigo. A la Comunitat Valenciana va ser arreplegada per L. GASULL en 1966 al
Bairén (Ullal Fosc, Gandia) i a l'albufera d'Anna, localitats on mai ha tornat a ser trobada. A. MARTÍNEZ
ORTÍ I F. ROBLES (2003) també la citen en ambdues
localitats, advertint l'absència d'animals vius. Per
tant, és possible que s'haja extingit a la Comunitat
Valenciana, i es queda pendent de futurs mostrejos
que confirmen l'anterior.
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Pisidium casertanum (POLI, 1791).
= Pisidium fontinalis DRAPARNAUD, 1805.
= Pisidium cinereum ALDER, 1838.
= Pisidium lenticularis NORMAND, 1844.
= Pisidium intermedium GASSIES, 1855.
= Pisidium ibericum CLESSIN, 1873.
= Pisidium obtusatum CLASSIN,1877.
= Pisidium hispanicum CLESSIN, 1879.
= Pisidium nucleus BENOIT, 1893.

Descripció
Petxina ovalada, subtriangular, asimètrica i deprimida, amb la part anterior molt més allargada que la
posterior. Vora inferior regularment convexa, vora superior lleugerament convexa en la part anterior; vora
posterior obtusament arredonida; vora anterior arredonida i més acuminada. Umbes poc ixents. Petxina
prou sòlida, poc brillant, ornamentada amb estries
fines i irregulars.
Pla cardinal de la xarnera ample, prou llarg; tercera dent cardinal de la valva dreta arquejada i bifurcada posteriorment. Dent cardinal posterior de la
valva esquerra situada obliquament i que sobrepassa
l'angle de la dent anterior, plegada en dues. Dents
laterals ben desenvolupades. Fosseta lligamentària
prou ampla i allargada. No obstant això, la petxina
presenta una gran variabilitat. Dimensions: longitud
5 mm, alçària 4 mm i grossor 3 mm.

Estat actual
Com que està tan àmpliament distribuïda per la Comunitat Valenciana, no pareix una espècie en perill
mentre es mantinga la qualitat de les aigües on s'ha
recol·lectat.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
És l'espècie de la família Sphaeridae més freqüent a la
Comunitat Valenciana. Eurioica i variable en la seua

morfologia i de distribució cosmopolita.
Són hermafrodites i ovovivípars. La posta es cova
a les cambres incubadores situades en les brànquies,
i els juvenils són expulsats pel sifó matern.
Viu en tot tipus de medis aquàtics, sobretot en rierols i en brolladors, però sempre en aigües molt netes.
S'ha trobat en nombroses fonts de la Comunitat
Valenciana a una temperatura compresa entre 11,2 i
19,9 ºC, una altitud d'1 a 1.080 m i una concentració
de O2 dissolt entre 3,8 i 14,2 mg/l, conductivitat mitjana de 650 µS i un pH mitjà de 7,5.
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Pisidium nitidum JENYNS, 1832.
= Pisidium pusillium JENNYNS, 1832.
= Pisidium forelli CLESSIN, 1876.

Descripció
Petxina ovaladament i lleugerament asimètrica, un
poc pentagonal, moderadament unflada. Vora superior fortament arquejada que forma angles prou marcats entre les vores anterior i posterior, aquesta última
obtusament arredonida, vora anterior corbada cap a la
base, vora inferior poc convexa.
Umbes no ixents a la zona posterior. Presenta
entre 3 i 5 solcs prou profunds que es distribueixen
espaiats de forma regular entorn de la zona embrionària.
Color groguenc, brillant, amb estries de creixement marcades i regulars.
Pla cardinal estret, llarg i corbat en el centre.
Dents cardinals curtes, les de l'esquerra quasi rectes i paral·leles, la de la dreta lleugerament corbada.
Dents laterals llargues situades a prou distància dels
umbes. Fosseta lligamentària curta, que no sobrepassa els umbes. Dimensions: longitud, fins a 4 mm;
alçària, fins a 3 mm; grossor, 2,75 mm.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Habita en gran varietat d'ambients dulciaqüícoles
d'aigües molt netes i té una afinitat especial per les
fonts. Molt rara en marjals i en marenys.
A la Comunitat Valenciana, n'hi ha una presència
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pronunciada en la conca de riu Palància i les fonts on
es troba presenten una temperatura entre 10,8 i 20,8
ºC, una altitud entre 1 i 1.120 m i un contingut en O2
dissolt de 1,4 a 19,1 mg/l, una conductivitat mitjana
de 754 µS i un pH mitjà de 7,6.
Estat actual
Espècie de distribució holàrtica, coneguda en quasi
tota Europa, d'Irlanda a Espanya, Còrsega i Sicília fins
a Bulgària. Vulnerable a la dessecació i a les modificacions antròpiques dels brolladors, així com a la
contaminació fluvial.
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Pisidium personatum (MALM, 1855).
= Pisidium fontinalis DRAPARNAUD, 1801.
= Pisidium asperi CLESSIN, 1883.
= Pisidium pusillum NOBRE, 1886.
= Pisidium pulchellum BOFILL & HAAS, 1920.

Descripció
Presenta petxina ovalada, més aïna aplanada i vores
arredonides. Umbes situats centralment, poc prominents i amples. La xarnera presenta una durícia
diferenciada situada entre el lligament i les dents laterals posteriors. La paret de la petxina és més aïna
grossa, presenta estries de creixement fines i no té
brillantor. Pot presentar incrustacions rogenques.
Grandària: fins a 5 mm de diàmetre.

Estat actual
L'espècie es troba ben representada a la Comunitat
Valenciana, amb poblacions importants en brolladors de la província de Castelló. És vulnerable a la
sobreexplotació d'aqüífers i al condicionament de
brolladors.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Biologia i ecologia
Espècie molt ben distribuïda en les fonts i els abeuradors de tota la Península, i es pot localitzar, a més,
en coves i aigües subterrànies, i és més rara en marjals i marenys.
A la Comunitat Valenciana, les fonts on habita
presenten uns marges ecològics molt amplis: de 5,5
a 22,4 ºC de temperatura de l'aigua, una altitud compresa entre 15 i 1.160 m, un contingut en O2 dissolt
entre 5,2 i 10,5 mg/l, una conductivitat compresa
entre 117 i 1.295 µS i un pH mitjà de 7,6.
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Pisidium subtruncatum MALM, 1855.
= Pisidium pallidum CLESSIN, 1884
= Pisidium imhofi CLESSIN, 1887.

O2 dissolt de 8,1 mg/l. Aquestes aigües corresponen
al tipus bicarbonatades càlciques.

Biologia i ecologia
Apareix tant en aigües corrents com en brolladors i
evita les fangoses o que s'assequen amb l'estació. No
sol aparéixer en aigües estancades.
Els brolladors on s'ha localitzat es troben a una
altitud compresa entre els 220 i els 560 m, amb una
temperatura de l'aigua compresa entre els 15,8 ºC i
18,2 ºC, un pH mitjà de 7,8, una conductivitat compresa entre els 860 i 1.368 µS i un contingut mitjà de

Estat actual
Espècie de distribució holàrtica, amb àmplia distribució europea, d'Escandinàvia a Espanya, nord
d'Àfrica i Itàlia i a Rússia fins al llac Baikal. A la Península Ibèrica, és freqüent però escassa a la Comunitat Valenciana.
Com que a la Comunitat Valenciana únicament
existeix en dos brolladors, pot ser vulnerable a les
accions antròpiques i a la sequera.

Adaptat de MARTÍNEZ-ORTÍ

Descripció
Petxina oval, molt asimètrica, obliqua, prou unflada.
Vora superior molt curta i poc convexa, que forma angles prou marcats amb les vores anterior i posterior,
aquesta última obtusament arredonida; vora anterior
molt incurvada, que descén obliquament; vora inferior molt convexa. Els umbes molt amples se situen
a la zona posterior de la petxina i en sobreixen prou,
arredonits i amb inclinació cap arrere (opistogirs).
Petxina grossa de color corni, poc brillant i ornamentada per fines estries concèntriques irregulars. Pla
cardinal prou ample, curt i incurvat; dents cardinals
paral·leles, rectes o un poc corbades; dents laterals
ben desenvolupades, fosseta lligamentària prou curta. Dimensions: longitud fins a 3,5 mm; alçària fins a
2,8 mm; grossor, 2,5 mm.
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Família Corbiculidae

Caracterització
Petxina concèntrica i en forma de cistella que recorda
l'aspecte d'una escopinya. Periòstrac de color terrós,
ocre o groguenc. Dents laterals de la xarnera serrades.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana per l'espècie
invasora Corbicula fluminea, que es coneix a la Península Ibèrica des de 1981 i actualment es troba
distribuïda per la majoria de conques hidrogràfiques.
Són ovovivípars, que coven la posta en les brànquies.

Els juvenils no planctònics són alliberats i completen el seu desenvolupament soterrats en el substrat.
Els individus juvenils es fixen davall de les pedres
mitjançant un bissus. Els adults viuen colgats en
substrats d'arena i grava. La seua important acció
filtrant, junt amb el gran nombre d'individus, altera
l'ecosistema, aclarint l'aigua i entrant en competència
amb els bivalves autòctons.
Provoquen danys en els sistemes de reg i captació
d'aigua, per la qual cosa aquesta espècie té importància econòmica en l'agricultura.
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Corbicula fluminea (O.F MÜLLER, 1774).

Espècie invasora

= Corbicula fluviatilis O.F MÜLLER, 1774.

Descripció
Petxina de contorn triangular, amb la vora posterior un
poc més allargada que l'anterior, de color verd oliva,
rodejada per un periòstrac brillant amb nombroses
costelles concèntriques, quasi inconspícues en el flanc
anterior i posterior, on apareixen unes estretes bandes
terroses orlades, sovint, per una fina línia clara.
La xarnera de cada valva està proveïda de 3
dents cardinals i de 2 laterals acanalades, simples
en la valva esquerra i dobles en la dreta, disposades a ambdues parts del pla cardinal. L'interior de
la petxina, de color gris clar violaci, mostra una
línia pal·lial i insercions musculars ben marcades.
Dimensions: longitud compresa entre 12,5 mm i 30
mm (segons poblacions).
Biologia i ecologia
Espècie invasora que es coneix a la Península Ibèrica
des de l’any 1981 i actualment es troba distribuïda per
la majoria de les conques hidrogràfiques. A la Comunitat Valenciana, s’hi troba majoritàriament dispersa
a la conca del riu Xúquer, colonitzant rius, canals i
séquies i, menys sovint, a la del Segura, així com a la
província de Castelló.
Els valors mitjans dels paràmetres fisicoquímics
dels llocs on s'ha recol·lectat són: altitud, 400 m,
temperatura 16,3 ºC, pH 8,5, conductivitat 921 µS, O2
dissolt 10,5 mg/l, alcalinitat 4,85 mg/l i concentració
de Ca++ de 136 mg/l.
L'espècie és ovovivípara i cova els ous en les
brànquies on són fecundats, i allibera juvenils no
planctònics que completen el seu desenvolupament
soterrats en el substrat. Els exemplars joves es fixen davall de les pedres mitjançant els filaments del
seu bissus. Els adults viuen soterrats en substrats
d'arena i grava.
La seua acció filtrant altera els ecosistemes,
aclarint l'aigua i competint amb els bivalves autòctons. També provoca danys en els sistemes de reg i
punts de captació d'aigua.
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Estat actual
Es troba en expansió plena per la nostra Comunitat.
Els primers exemplars van ser localitzats al setembre de 2011 a l'assut d'Escalona, aigües avall de
l'embassament de Tous, des d'on ha anat colonitzant
el Xúquer aigües avall, incloent-hi infraestructures de
regadiu connectades amb aquest. A l'abril de 2015,
se'n trobaren exemplars en unes quantes séquies de
l'Albufera. Les prospeccions dutes a terme durant el
primer semestre de 2016 indiquen la colonització de
nombroses séquies dins del Parc Natural, amb densitats elevades en alguns casos, i comparteixen espai
amb les nàiades autòctones.
Al riu Segura, s’hi localitzaren diversos individus
d'aquesta cloïssa asiàtica a Oriola al març de 2014
(citats anteriorment a la Regió de Múrcia); no obstant això, segons els mostrejos realitzats en 2015 no
pareix haver colonitzat el riu aigües avall. A l'agost
de 2014, se'n trobaren alguns exemplars dispersos
a l'estany d'Almenara, però tampoc no sembla haver
proliferat, segons els resultats obtinguts en les prospeccions dutes a terme en 2015.
Fins al moment, no s'han constatat efectes negatius sobre les poblacions de nàiades autòctones que
comparteixen hàbitat amb aquesta espècie invasora.
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Família Dreissenidae

Caracterització
Els dreissènids posseeixen petxina de forma triangular (“mitiloide”) i una vora externa roma, amb
l'umbe en la part anterior. Habitualment, posseeixen un dibuix de bandes irregulars blanquinoses
i fosques en zig-zag sobre fons d'un color terrós. Aquesta coloració, no obstant això, és molt
variable i alguns espècimens no tenen bandes.
Posseeixen glàndula del bissus, els filaments segregats del qual els permet fixar-se al substrat en
estat adult. Xarnera sense dents, substituïda per un
septe situat davall de l'umbe, al qual se subjecta el
múscul abductor.
Ecologia i biologia
Representada a la Comunitat Valenciana per l'espècie
invasora Dreissena polymorpha coneguda com a
“clòtxina zebra”. És originària de l'àrea pontocàspica i després de colonitzar Europa central ha arribat
a Espanya entrant, des de França, per la conca del
riu Ebre. A la Comunitat Valenciana es detectà inicialment a l'embassament de Sitjar (riu Millars, Castelló)
i al de Forata (riu Magre, València), i posteriorment en
altres localitats en ambdues províncies.
Viuen subjectes a substrats durs per mitjà dels filaments del bissus (igual que les clòtxines marines) i
també és colonial, agrupant multitud d'individus (milers d'aquests per metre quadrat) formant xanglots
molt densos, amb els quals aconsegueixen taponar
tot tipus de canonades, canalitzacions, turbines de
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centrals hidroelèctriques, etc., amb els danys ecològics i econòmics consegüents.
Els dreissènids són comensals obligats de sèston
(partícules en suspensió inerta o vives) per filtració,
que són capaços de filtrar un litre d'aigua al dia per
individu.
La seua distribució en funció de la profunditat depén
de l'abundància d'aliment, del substrat accessible, de
l’exposició a l'onatge i de les gelades. Així, la tolerància a la profunditat de les espècies europees varia des
de 0,1 m fins a 50-60 m.
L'interval de temperatures per a la supervivència dels
adults s'estima entre els 0 ºC i els 30 ºC.
Les espècies de dreissènids són pròpies d'aigües
dolces i salobres amb salinitats compreses entre 0,3
i 0,7 ‰. El percentatge de saturació de O2 oscil·la en
l'interval del 50 % i el 90 %, depenent de la profunditat. Requereixen concentracions de Ca entre 1,5 mg/l
i 6,8 mg/l, absolutament necessari per a la construcció de la petxina.
Els dreissènids són unisexuals, i són fèrtils al cap de
dos anys de vida. La fecundació de l'òvul es realitza
en el medi i després d'aquesta emergeixen les larves
vel·lígeres de vida planctònica, les quals tenen gran
capacitat de dispersió riu avall o en llocs de poc corrent. Després d'una fase bentònica, es transformen
en juvenils que, per creixement, passaran a adults i
es fixaran al substrat mitjançant el bissus.

Classe Bivalvia

Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771).
Descripció
Petxina de forma triangular, allargada, mitiloide,
vora superior angulosa, a manera de cresta, vora inferior lleugerament còncava; extremitat anterior acuminada i posterior arredonida; petits umbes ixents
i punxeguts. Les valves estan fortament unflades,
proveïdes d'una carena paral·lela a la vora inferior que comença en l'umbe i que representa més
de la meitat de la longitud de la petxina. Xarnera
sense dents, lligament estret intern. Septe calcari en
l'angle posterior de l'umbe sobre el qual s'insereix
el múscul abductor anterior.
Posseeixen, generalment, un dibuix constituït per
bandes irregulars blanquinoses i fosques en zig-zag
sobre fons de color terrós. La coloració esmentada
pot ser molt variable i alguns exemplars no tenen
bandes. Posseeixen bissus, els filaments del qual els
permeten fixar-se als substrats durs en estat adult.
Dimensions: longitud, 40 mm; alçària, 20 mm i grossor, 24 mm.
Biologia i ecologia
Es tracta d'una espècie invasora, coneguda com a
“clòtxina zebra”, originària de l'àrea pontocàspica
(mars Negre, Caspi i d'Aral) i els estuaris dels rius
que hi desemboquen que, després de colonitzar Europa central (en els molls de Londres ja es coneixia
en 1824), ha arribat a Espanya des de França per la
conca del riu Ebre, on es detectà en 2001 per primera vegada en els clubs nàutics del Baix Ebre. A
l'actualitat en la Comunitat Valenciana, s'ha estés a
nombrosos embassaments, llacunes i conduccions
d'aigües, de les xarxes fluvials de les províncies de
Castelló i València
Viu subjecte a substrats durs, agafat per mitjà
d'un bissus filamentós i també és colonial. S’agrupa
en milers d'individus per metre quadrat formant
xanglots i entapissant àmplies superfícies. El tipus
substrat és un dels principals factors de la seua
distribució. S'han descrit extensions abundants en
canyissers, plantes de ribera, fanerògames submer-
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gides i sobre conquilles i valves d'altres mol·luscos.
Les majors densitats es registren sobre substrats
artificials de formigó i canonades on poden aconseguir densitats diversos milers d'individus per metre
quadrat.
La temperatura mínima per a sobreviure els
adults és de 0 ºC, per a alimentar-se de 5 ºC, per
a créixer de 10 ºC i per a reproduir-se, 12 ºC. El
límit superior de temperatura per a sobreviure és de
30-32 ºC. El grau de filtració depén de la grandària
però es considera que cada individu filtra de l'ordre
d'un litre d'aigua per dia en condicions òptimes que
estarien en un rang de temperatura de 5 a 30 ºC i un
pH entre 8 i 9.
La distribució de D. polimorpha en funció de
la profunditat depén de l'abundància de menjar, de
l'accessibilitat del substrat, de l'onatge i de les gelades. La tolerància a la profunditat de les poblacions
europees varia entre 0,1 m fins a 50-60 m.
Pot viure en aigües tant dolces com salobres,
amb una salinitat compresa entre 0,3 i 0,7 ‰. Normalment requereix un alt contingut en O2 dissolt en
hàbitats la saturació del qual és del 90 %, no obstant
això, en embassaments pot viure entre 70-80 % de
saturació i inclús en altres àrees amb concentracions
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del 50 % de saturació. Pot resistir exposat a l'aire
durant 5 o 6 dies depenent de la insolació i la temperatura exteriors. La concentració de Ca requerida
oscil·la entre 1,5 i 6,8 mg/l.
Dreissena polymorpha és unisexual i en les poblacions hi ha un nombre equivalent de mascles i de
femelles. Les femelles són fèrtils a partir del segon
any de vida i els òvuls són expulsats per aquestes
i fertilitzats en el medi pels mascles, aquest procés
ocorre en primavera-estiu depenent de la temperatura de l'aigua. La temperatura òptima per a la posta
és de 14-16 ºC. La posta pot assolir al voltant de
40.000 ous d'una vegada i fins a un milió en una
temporada.
Després de la fertilització, les larves vel·lígeres
emergeixen durant de 3 a 5 dies i són nadadores lliures, planctòniques al voltant d'un mes, moment en
què inicien la fase juvenil baixant fins al fons i fent-se
bentòniques, arrossegant-se pel fons fins a trobar el
substrat adequat. A continuació, es fixen pel bissus
a un substrat dur o a la vegetació, i es transforment
en adults.
La fase crítica d'implantació se situa durant la metamorfosi, al llarg de les setmanes en què l'organisme
passa de la fase planctònica a la bentònica. Són
llavors vulnerables per la xicoteta grandària i dèbil
petxina, i és presa fàcil dels depredadors bentòfags
(peixos ciprínids, crustacis, etc.).
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Estat actual
Es troba en expansió per les distintes conques de la
nostra Comunitat, la qual cosa està creant problemes
seriosos en les conduccions agrícoles, centrals elevadores i turbines hidroelèctriques.
Localitzada per primera vegada a l'embassament
de Sitjar al setembre de 2005, ocupa actualment el riu
Millars des d'ací fins a la desembocadura. Posteriorment (setembre de 2006), es trobà a l'embassament
de Forata, on ha experimentat un increment exponencial des de 2013, no obstant això, no pareix haver
colonitzat el riu Magro aigües avall.
Al febrer de 2014, es localitzaren els primers
exemplars adults al riu Xúquer, concretament als
embassaments de Cortes i Naranjero, i afecta les
infraestructures d'explotació hidroelèctrica. Al febrer
de 2015, es detectaren individus adults dispersos als
assuts del tram final del riu Xúquer i en una séquia de
l'Albufera amb origen en un d’aquests. En els mostrejos realitzats durant la primera meitat de 2016, es
confirma la seua expansió pel Parc Natural, amb la
detecció d'exemplars de clòtxina zebra en unes quantes séquies, si bé, fins al moment es tracta d'individus
aïllats. D'una altra banda, a l'embassament de Tous
s'ha constatat el creixement exponencial de la població, i s’han registrat densitats de diversos milers
d'exemplars per metre quadrat.
Fins al moment, no s'han constatat afeccions sobre les poblacions de nàiades autòctones.

Riu Mijares, tributari del riu Magre. Yátova (València). (Processat de F. Martínez-López).
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Abundància. Nombre relatiu d'individus de cada
espècie en una comunitat.
Acelomat (Gr. a = no i koiloma = cavitat). Animal sense celoma (v. gr. Platihelmints i Nemertins).
Adaptació (L. adaptatus = adaptat).
1. Ajust d'un organisme al seu medi o procés en
virtut del qual s'efectua l'ajust esmentat.
2. Característica que capacita l'organisme a sobreviure en el seu medi.
3. Estructura anatòmica, procés fisiològic o tret
de comportament que evolucionà per selecció
natural, millora la capacitat d'un organisme per
a sobreviure i es transmet a la descendència.
4. Procés i resultat d’aquest, pel qual un organisme o una estirp adquireix caràcters en correspondència amb les propietats del medi en què viu.
Adsorció (L. ad = cap a i sorbere = xuplar). Adhesió
de molècules a cossos sòlids.
Aigua, Tipus d'
A. blana. Aigua amb poc contingut salí i, en especial, poc CaCO3.
A. d'albelló. Aigua residual domèstica.
A. dolça. Aigua amb menys de 0,5 g de sals per
quilogram d'aigua.
A. dura. Aigua dolça amb quantitat notable de
sals càlciques, en especial Ca(HCO3)2.
A. eutròfica. Aigua rica en compostos de ni-

trogen i fòsfor.
A. freàtica. Aigua que discorre a través de roques sedimentàries permeables.
A. mineral. Aigua de residu salí considerable
però de composició elemental diferent de les aigües dolces, salobres i marines.
A. maculada. Aigua carregada de matèria orgànica i, eventualment, de tòxics inorgànics.
A. salobre. Mescla d'aigua dolça i marina.
A. subterrània. Aigua freàtica en cavitats subterrànies.
A. termal. Aigua de brollador que brolla a
temperatura superior a la “normal”, per causes
extraordinàries.
Alcalinitat. Contingut d'una aigua en CO3= i HCO3de metalls alcalins (Na, K) i alcalinoterris (Ca,
Mg, Sr)
Alcalítrof (= alcalitròfic). S'aplica a les aigües poc
favorables al desenvolupament de la vida (oligòtrofes) i, al mateix temps, d'alcalinitat elevada.
Al·lòcton (Gr. allos = un altre, chton = país). S'aplica
als organismes que no són indígenes i també als
detrits, sals nutritives, etc. que procedeixen de
l'exterior del biòtop.
Al·lopàtrida (Gr. allos = un altre i patra = pàtria).
En regions geogràfiques separades i mútuament
excloents.
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Amensalisme. Relació entre dues espècies en virtut de la qual una és afectada adversament per
l'altra, però la segona espècie no és afectada per
la presència de la primera.
Anaerobi (Gr. an = no, aer = aire, bios = vida).
S'aplica als éssers la vida dels quals es desenvolupa facultativament o obligadament en absència
de O2 molecular.
Antoplàncton (Gr. anthos = flor). Plàncton molt
dens, fins al punt de comunicar color propi a
l'aigua.
Argilotròfic (L. argilla = argila i Gr. trofo = nodrir).
S'aplica a les aigües amb contingut elevat en argila en suspensió, quan es consideren en relació
amb la vida dels éssers aquàtics.
Arreic (Gr. a = sense i rheo = fluir). Que no té drenatge.
Associació. Comunitat de fisonomia homogènia
definida per una composició biòtica determinada.
Atalasohalí (Gr. a = sense, thalassa = mar, halos =
sal). Medi aquàtic de salinitat diferent de la del
mar, i més per la composició de les sals que per
la quantitat.
Autòcton (Gr. chton = país). Aborigen, indígena; originat en el biòtop mateix.
Autodepuració (de l'aigua).
1. Eliminació de l'excés de matèria orgànica en
una aigua per l'activitat espontània dels organismes que viuen en aquesta i que se succeeixen.
2. És la suma de tots els processos que tornen a
una massa d'aigua pol·luïda a un estat normal.
3. És la disminució de substàncies contaminants
contingudes en l'aigua d'un riu, amb un cabal determinat i en un tram prèviament fixat.
4. Procés que comprén totes les reaccions a què
afecta la transferència d'un ecosistema aquàtic
immadur a un altre de madur.
5. L'eliminació d'impureses, principalment biològiques, per mitjà dels bacteris, les plantes i
els animals.
Autòtrof (Gr. autos = per si mateix i trophos = nutrició). S'aplica als organismes que no necessiten
més que compostos inorgànics (CO2, N, P) per a
formar la seua matèria orgànica pròpia.
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Bentos (Gr. benthos = fons). Conjunt dels organismes aquàtics adaptats a viure sobre el fons
(s'oposa a plàncton).
Biocenosi (Gr. bios = vida, coinos = viure en comú).
Comunitat biòtica equilibrada, l'existència del
qual no depén o depén molt poc dels organismes
exteriors als límits del biòtop, que és l'espai que
la biocenosi ocupa.
Bioma (Gr. bios = vida, oma = massa). Gran comunitat fàcilment diferenciada que naix com a resultat
d'interaccions complexes del clima, altres factors
físics i factors biòtics.
Biomassa. Pes total de tots els organismes d'un
hàbitat particular.
Biosfera. Tota la zona d'aire, terra i aigua de la superfície de la Terra ocupada per éssers vivents.
Biota (Gr. biota = condició de tindre vida). Conjunt
d'espècies d'un país o d'un biòtop (= fauna + flora).
Biòtic. Que es refereix a la vida o a les biotes.
Biòtop (Gr. bios = vida, topos = lloc). Espai ocupat
per una biocenosi.
Brostejador. S'aplica a l'animal que desprén d'un
substrat els organismes de què s'alimenta.
Cadena alimentària. Relació lineal (ben sovint
ramificada) entre una sèrie d'espècies d'una mateixa comunitat, cada una de les quals s'alimenta
de les que ocupen un lloc inferior i serveix
d'aliment a les que estan per damunt.
Catarobi (Gr. katharos = pur i bios = vida). Que viu
en aigües molt pures, sense matèria orgànica.
Celoma (Gr. koiloma = cavitat). Cavitat del cos dels
animals triblàstics revestida de peritoneu mesodèrmic (anèl·lids, mol·luscos, artròpodes, cordats).
Clímax (Gr. klimax = part més alta de l'escala).
1. Etapa molt avançada de la successió biòtica,
la variació del qual en el temps és ja summament
lenta, de les comunitats que li corresponen.
2. Les comunitats estan en equilibri amb les condicions ambientals i es compon d'un grup definit
d'espècies vegetals i animals.
Clina (Gr. klin = tija, klinein = inclinar i klin = llit).
Sèrie contínua de diferències en funció o estruc-
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tura que s'observa en els membres d'una espècie
al llarg d'una línia que s'estén d'una part a una
altra del territori que ocupa.
Comensalisme (L. cum = junts i mens = taula). Relació entre dues espècies en què una es beneficia,
mentres que l'altra no és beneficiada ni perjudicada per la convivència.
Competència. Relació dinàmica entre les poblacions de diverses espècies que conviuen i tenen relacions i necessitats semblants; la marxa
de la competència ve determinada per les raons
d'increment o potencial de producció de les
respectives espècies i per eventuals accions
antibiòtiques; regularment i al final, una espècie
expulsa les restants.
Comunitat. Comunitat mixta natural d'animals i
plantes, en el sentit més general.
Comunitat permanent o terminal. Comunitat
que, encara que no té el caràcter de clímax, es
pot mantindre per un temps indefinit sense variar notablement.
Conductivitat. Aptitud per a conduir l'electricitat
d'una zona de potencial més alt a una altra de
potencial més baix.
Consum bioquímic d'O2. El que es realitza en una
massa d'aigua aïllada i és degut només a la respiració dels organismes i a altres oxidacions.
Consumidors, Organismes. Elements d'un ecosistema, vegetals o animals que mengen altres
plantes o animals.
Crènon (vegeu reocrènon). Hàbitat fontinal en què
l'aigua subterrània flueix o percola constantment
a través de possibles substrats. Pot tractar-se
de fonts aïllades o correspondre a la capçalera
dels rius, com la zona mes alta o de les fonts. En
aquest cas, es parla d'eu i hipocrènon.
Crioplàncton (Gr. krios = fred i plankton). Organismes que viuen a les geleres.
Criptobiosi. Estat latent per a suportar condicions
ambientals adverses.
Deme. Població d'organismes molt pareguts que
s'encreuen entre si i que ocupen una àrea determinada.

Densitat poblacional. És el nombre d'individus
total trobats per unitat de superfície mostrejada
i constitueix un fidel reflectisc de la productivitat
de les aigües i de la biomassa de les comunitats
considerades. Varia en el temps i en l'espai.
Desnitrificar. Convertir NH3 a N atmosfèric mitjançant enzims d'alguns bacteris (a vegades
altres factors).
Detrit (L. detritus). Matèria orgànica morta i no
dissolta.
Detritòfag. Que s'alimenta de partícules de matèria
orgànica morta.
Diapausa (Gr. dia = a través i pausis = parar). Estat
inactiu d'un insecte en desenvolupament durant
l'etapa de nimfa.
Diàspora (Gr. diaspora = disseminació). Unitat morfològica destinada a la conservació i
la dispersió de l'espècie, unipluricel·lular o
pluricel·lular. Comprén quistos, ous, efipis,
gèmmules i estatoblastos.
Distròfic (= distrof) (Gr. distrofos = que s'alimenta
malament). S'aplica a les aigües àcides, riques en
materials húmics, però molt pobres en substàncies realment aprofitables per al creixement dels
vegetals aquàtics.
Dominant, Espècie. S'aplica a les espècies que
constitueixen la major part de la massa d'una comunitat i, amb una propietat, quan condicionen
l'ambient de manera que les espècies restants queden subordinades a l'existència de les dominants.
Ecologia (Gr. oikos = casa i logos = discurs). Estudi
de les relacions mútues físiques i biòtiques entre
els éssers vius i el seu medi ambient.
Ecosistema.
1. Unitat natural de parts vives i inerts que interactuen per a produir un sistema estable en el
qual l'intercanvi entre matèries vives i no vives
segueix una via circular.
2. Ecosistema = biocenosi + biòtop.
Ecotonia.
1. Àmplia zona de transició entre biomes adjacents, posseeix segurs organismes de biomes
veïns més alguns característics per a l'ecotonia
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i potser restringits a aquesta.
2. Zona de transició entre dues comunitats adjacents (ecotò).
Enclavament. Àrea amb característiques biòtiques
diferents de les que prevalen en la regió.
Endobents (Gr. endos = dins i benthos = fons).
Comunitat formada pels organismes que
s'estableixen en l'interior de cavitats que ells
mateixos dissolen o excaven en roques i conquilles.
Endogeu (Gr. ge, geo = terra). Que viu o que s'ha
sepultat en el sòl.
Endorreic (Gr. rheo = fluir). Comarques que no tenen
drenatge exterior; les aigües flueixen cap a una
depressió interna, on solen formar llacs salats.
Entropia. Estat aleatori d'energia que no pot aprofitar-se per a fer treball.
Epibiont (Gr. epi = damunt i biont = ésser viu).
Organisme que viu sobre una part externa d'un
hoste.
Epífit (Gr. epi = sobre i phyton = planta). Planta que
creix sobre una altra per a brindar posició i sosteniment només.
Epifiton. Comunitat formada per algues que viuen
sobre un substrat compacte, però que no arriben
a formar-hi una coberta contínua.
Epilímnion (Gr. epi = sobre i limnos = llac). Massa
d'aigua situada per damunt de l'estrat de major
discontinuïtat tèrmica estival (termoclina).
Epinèuston. Nèuston que viu per damunt de la
pel·lícula superficial.
Epizoocor (Gr. choreo = canviar de lloc). S'aplica a
l'espècie les diàspores de la qual es dispersen adherides a la superfície d'animals més corpulents.
Estany. Massa d'aigua succinta, sense hipolímnion
diferenciat.
Estatoblast (Gr. statos = permanent i blastos =
germen). Càpsula biconvexa que contenen les
cèl·lules germinals, produïda pels briozous (=
ectoproctes) d'aigua dolça per gemmació. Sota
condicions favorables dóna lloc a un nou zooide. D'importància en la dispersió de les espècies.
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Euhalobi (Gr. eu = bé, halos = sal i bios = vida). Que
precisa d'una elevada concentració de sal en el
medi ambient. S'aplica pròpiament als organismes marins.
Eurícor (Gr. euris = ampli i choro = país). Que viu
sobre una àrea geogràfica molt extensa. S'oposa
a estenòcor.
Eurioic (Gr. euris = ampli i oicos = casa). Que pot
viure sota condicions ambientals molt diverses.
S'oposa a estenoic.
Eutròfic (Gr. trofos = que nodreix). S'aplica als medis aquàtics que contenen els elements necessaris per a sustentar una gran producció vegetal.
Eutrofitzar. Augmentar l'eutròfia d'un mitjà, tornarlo més eutròfic.
Fàcies. Terme usat per a determinar qualsevol tipus de comunitat de categoria subordinada a
l'associació, diversificada en l'espai (t. local,
regional) o en el temps (t. primaveral, estival,
tardorenc, hivernal).
Fitocenosi (Gr. fyton = planta i coinoo = reunir en
comú).
1. Comunitat formada per organismes vegetals.
2. Fragment d'una biocenosi constituïda pels
elements vegetals.
Formació. Tipus de comunitat definit pel simple aspecte o fisonomia (bosc, plàncton) sense reparar
en la composició biòtica d’aquest.
Fotoperiodisme (Gr. phos = llum, peri = al voltant,
hodos = camí i ismos = estats). Resposta fisiològica de les plantes i els animals a variacions de
la llum i la foscor.
Fototròfic (= fotòtrof) (Gr. trofo = nodrir). Vegetals la
font principal d'energia dels quals està constituïda per reaccions fotoquímiques.
Gloquidi (Gr. glochis = punt i idion = diminut). Estat
larvari i paràsit de peixos i d'alguns bivalves dulciaqüícoles (Anodonta, Unio, etc.).
Grau hidrotimètric. Índex de duresa de l'aigua
apreciat per la quantitat de sabó necessària per a
precipitar el calci i el magnesi i per a començar a
formar bromera.
Hàbitat (L. habere = sostindre, mantindre). Residèn-
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cia natural d'una espècie animal o vegetal; zona
física en la qual es troba.
Halòfil (Gr. haklos = sal i filos = amic). S'aplica als
organismes que, encara que són originaris de les
aigües dolces, es desenvolupen millor que en les
oligohalines.
Halòfob (Gr. fobos = espantar). S'aplica als organismes que requereixen per a la seua vida aigües
amb molt xicoteta quantitat de sals dissoltes (vegeu Desmidiàcies, Estagnes, etc.).
Helocrènon.
1. Xicotetes fonts de flux moderat, que poden, no
obstant això, cobrir una àrea relativament àmplia.
2. Fonts amb cabals inferiors a 100 l/min que
descarreguen o ameren un substrat pantanós.
3. Hàbitat fontinal en què l'aigua subterrània
emergent percola contínuament a través d'una
capa de detritus o una mata de vegetació o ambdues coses alhora.
Heloplàncton (Gr. helos = pantà i plagkton =
errant). Plàncton propi d'aigües poc profundes,
amb molts elements erràtics procedents del fons.
Hèrpon (Gr. avançar lentament). Comunitat formada per organismes errants, que jauen o que llisquen sobre fons movedissos, en aigües dolces
o salades.
Heteròtrof (Gr. heteros = distints i trofos = nodrir).
Organisme que no és autòtrof, és a dir, que requereix, en major o menor grau, matèria orgànica
procedida d'altres éssers vius.
Hidrocor (Gr. hydro = aigua i choro = canviar de
lloc). S'aplica a les espècies les diàspores de
les quals són disseminades pels moviments de
l'aigua.
Hidròfits (Gr. hydro = aigua i lisi = dissolució).
Plantes que creixen en medis molt humits, ja
completament aquàtics o arrelats en l'aigua i
fang, però amb tiges i fulles sobre la superfície
de l'aigua.
Higropètric (Gr. hygros = mullat i petra = pedra).
S'aplica als organismes que viuen en la superfície de les roques contínuament banyades per una
prima capa d'aigua circulant.

Hipolímnion (Gr. xanglot = davall i limne = llac).
Massa d'aigua situada per davall de l'estrat
de major discontinuïtat tèrmica (termoclina) i
sotmesa a estancament, en tant aquella discontinuïtat es manté.
Hiponèuston. Nèuston que viu sota la pel·lícula superficial.
Homeòstasi (Gr. homois = sense canvi i strasis =
romandre). Tendència a conservar la uniformitat o
l’estabilitat del medi intern de l'organisme.
Humus. Matèria orgànica del sòl, una vegada ha
perdut tot el rastre de la seua estructura originària
i ha aconseguit un cert estat d'estabilitat.
Índex biòtic. És una jerarquització o ordenació
d'indicadors biològics amb la finalitat de quantificar una o un conjunt de característiques del
sistema en estudi en forma numèrica. L'índex
sorgeix quan més d'un indicador es combina
d'una manera senzilla i s'empra en la interpretació del procés.
Indicador biològic. Capacitat d'un element viu per
a informar sobre les condicions i les característiques del sistema a què pertany. Els indicadors
són detectors que revelen l'existència d'unes
condicions que són difícils d'interpretar i que resulten d'una multitud de factors de mesurament
directe difícil.
Indiferent.
1. Organismes que no manifesten preferència per
determinada intensitat d'algun factor ecològic.
2. Fidelitat d'una certa espècie a determinada
associació.
Isotònic (= isosmòtic). Que té concentracions idèntiques d'un solut i de dissolvent i, per tant, la
mateixa pressió osmòtica que la solució amb la
qual es compara.
Laminar (Règim, circulació). Quan un líquid
flueix ordenadament en làmines, sense fluctuacions locals i a l'atzar de la velocitat. S'oposa a
turbulent.
Làsion (Gr. lasios = vellós). Comunitat bentònica
que recobreix un substrat sòlid de manera contínua.
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Lèntic (= lenític) (Gr. lenos = llac). Lacustre o, en
sentit més ampli, relatiu a les aigües estancades.
S'oposa a lòtic.
Limnocrènon. Hàbitat fontinal en què l'aigua subterrània emergent forma una tolla estenoterma, en
la qual l'aigua flueix des del fons.
Limnologia (Gr. limne = llac i logos = ciència).
1. Estudi total dels llacs i, per extensió, de totes
les aigües dolces, atalasohalines i salobres.
2. Ecologia de les aigües continentals.
Llac. Massa d'aigua de profunditat notable, amb
hipolimni.
Llim (L. limus = llot, llim). Està format per materials
entre 0,1 i 0,02 mm de diàmetre.
Lòtic (Gr. Lotis = filla de Neptú). Relatiu a les aigües
corrents. Per extensió, zona del riu en què l'aigua
flueix més ràpidament. S'oposa a lèntic.
Meromíctic (Gr. mers = part i mictos = mescla).
Llac les aigües del qual es mesclen només
parcialment en l'època de circulació vertical.
S'oposa a holomíctic.
Mesohalí (Gr. mesos = mitjà i halos = salat). La
salinitat intermèdia entre l'aigua dolça i la marina. Salobre.
Mesosaprobi. Que viu en medis que contenen una
quantitat moderada de matèria orgànica.
Mesotròfic (= mesòtrof). De característiques intermèdies entre eutròfic i oligotròfic.
Metalimni (Gr. meta = entre i limne = llac). En un
llac d'aigües estratificades, zona en la grossària
del qual és més violent el gradient tèrmic. (vegeu termoclina).
Mixolimni (Gr. mixo = mesclar i limne = llac).
Conjunt format per les masses d'aigua d'un llac
que es mesclen contínuament o periòdicament.
S'oposa a monimolimni.
Monimolimni (Gr. monimos = fix, estable i limne =
llac). En un llac meromíctic, massa d'aigua que
mai es mescla amb la resta.
Mutualisme. Associació en virtut de la qual dos
organismes de diferent espècie es beneficien
mútuament de la seua convivència i no poden
sobreviure separadament.
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Nàiada (Gr. naias = divinitat de les aigües). Forma
larvària aquàtica dels insectes hemimetàbols o
de metamorfosi senzilla. (vegeu Gr. Plecòpters,
Efemeròpters, Odonats, etc.).
Nanoplàncton (Gr. nanos = nano i plagkton =
errant). Part del plàncton formada pels seus
components més diminuts que, majoritàriament,
escapen a les malles més fines, de manera que
només poden obtindre's per centrifugació o amb
filtres de porus molt fi.
Nècton (Gr. nektos = natació).
1. Terme col·lectiu que es pot aplicar als organismes que són nadadors actius.
2. Conjunt de vida aquàtica constituït pels animals grans, capaços de dominar els corrents i els
moviments propis de l'aigua.
Nèuston (Gr. neystes = nadador). Comunitat biòtica
formada pels organismes que viuen en contacte
amb la pel·lícula superficial de l'aigua.
Nínxol ecològic. Estat d'un organisme en l'interior
d'una comunitat o d’un ecosistema, depén de les
adaptacions estructurals de l'organisme, les respostes fisiològiques i la conducta d’aquest.
Ocupació. Participació d'una espècie en la massa
total d'una comunitat.
Oligohalobi. Organisme que viu en aigües dolces,
poc salades.
Oligohalí (Gr. oligo = poc i halos = sal). Que conté
una xicoteta quantitat de sals en dissolució.
Oligotrafent (Gr. oligos = poc i trefos = nodrir).
S'aplica als organismes propis dels medis oligotròfics.
Oligotròfic (=oligòtrof). S'aplica als medis aquàtics
pobres en substàncies dissoltes aprofitables per
a la nutrició de les algues.
Parasitisme (Gr. parasitos = el que menja en la taula d'un altre i ismes = condició). Tipus de nutrició heteròtrofa existent en plantes i animals que
consisteix en el fet que el paràsit viu en el cos
d'una planta o d’un animal (hoste), interiorment
o exteriorment, i n'obté el suport, la qual cosa
perjudica el segon.
Pècton (Gr. pekton = coagulat). Bentos constituït per

Glossari General

organismes que formen un coixinet o una crosta
compacta sobre el substrat.
Pèlon (Gr. pelos = argila). Comunitat d'organismes
que viuen entre el llim, submergit o amerat
d'aigua.
Perífiton (Gr. peri = al voltant i fitos = planta). Comunitat formada per organismes vegetals microscòpics que viuen fixos sobre un substrat sòlid.
Plàncton (Gr. plagkton = errant). Comunitat formada
pels organismes que es troben en suspensió en
el si de les aigües.
Plèuston (Gr. pleustikos = apte per a navegar). Comunitat formada per la vegetació macroscòpica,
desarrelada i flotant o suspesa entre dues aigües.
Plòcon (Gr. ploke = teixit, entrellaçat). Comunitat dominada per algues filiformes, en forma de masses
o ovulets sèssils o flotants.
Població (L. populatio, ornis). Conjunt d'individus
d'una espècie o de diverses espècies (població
mixta) que viuen en un medi limitat convencionalment pel que fa a espai i temps.
Polihalí (Gr. halos = sal). Aigua o medi que conté
gran quantitat de sals.
Polihalobi. S'aplica als organismes propis de medis polihalins.
Polisaprobi. S'aplica als organismes propis dels
medis carregats de matèria orgànica.
Pol·lució (L. pollutio = profanar, tacar). Enriquiment
d'una aigua en matèria orgànica, generalment de
conseqüències catastròfiques per a la vida dels
organismes aquàtics. Contaminació.
Potamon. Zona d'un riu corresponent al tram migbaix fins a la desembocadura que s'estableix en
funció de certs paràmetres físics, químics i de les
comunitats biològiques que en ell habiten. Se
subdivideix en epi, meso i hipopotamon.
Potamoplancton (Gr. potamos = riu i plagkton =
errant). Plàncton fluvial (dels rius )
Potencial d'hidrogen (pH). Logaritme negatiu
de la concentració d'ió H en virtut de la qual
s'expressa el grau d'acidesa o d’alcalinitat d'un líquid. pH = 7 és neutre, pH > 7 alcalí i pH < 7 àcid.
Potencial redox (rH). Un sistema redox té un po-

tencial redox característic que correspon a quantitats iguals de les formes oxidada i reduïda.
Predació (L. predatio = desposseir). Relació en virtut de la qual una espècie afecta adversament una
altra i no pot viure sense ella; la primera espècie
mata i devora a la segona.
Presència.
1. Existència d'una espècie en una comunitat.
2. Percentatge d'inventaris que es consideren
representatius d'un mateix tipus d'associació en
què es troba determinada espècie.
Psàmmon (Gr. psammos = arena). Comunitat formada per organismes que viuen en l'aigua que
farceix els intersticis entre els grans d'arena.
Pseudocel (Gr. pseudes = fals i koiloma = cavitat).
Cavitat del cos no limitada per peritoneu i que
no forma part dels sistemes sanguini o digestiu.
Deriva del blastocel original. Propi dels animals
pseudocelòmads (nematodes, rotífers, nematomorfos, etc.).
Putrefacció (L. putrefactio = descomposició). Degradació enzimàtica anaeròbica de proteïnes i
aminoàcids.
Quimoclina (Gr. chymos = suc i klino = inclinar).
Capa de major discontinuïtat en les aigües d'un
llac estratificades per ordre de densitats quan
aquestes difereixen per causa d'una heterogènia
distribució de la salinitat.
Quimotròfia (Gr. chimos = suc i trefo = nodrir).
Tipus de nutrició en què l'energia deriva de reaccions químiques independents de la llum.
Rabdites. Estructures semblants a bastons en les
cèl·lules de l'epidermis o del mesenquima subjacent d'alguns turbel·laris que són expulsats en
secrecions mucoses.
Ràdula (L. radula = rascador). Llengua rasposa en la
majoria de mol·luscos. (De gran importància en
sistemàtica del grup).
Redox (de reducció i oxidació). Un sistema redox és
el constituït per dues formes, oxidada i reduïda,
d'una mateixa substància, que poden transformar-se fàcilment entre si, col·laborant en processos d'oxidoreducció exteriors al sistema.
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Reducció. Procés contrari a l'oxidació. Descomposició, per acció dels bacteris, els fongs i els
protozous, de la matèria orgànica formada en
una comunitat.
Regressió. Alteració irregular en la marxa d'una comunitat, que torna a conduir a una etapa que ja
s'havia superat, i encara a un estat crític.
Rendiment. Relació entre el creixement aconseguit
i l'aliment consumit.
Reocrènon.
1. Fonts amb cabals superiors a 100 l/min que
produeixen ambients típicament lòtics.
2. Hàbitat fontinal en què l'aigua subterrània
emergent flueix a través d'un substrat consistent
primàriament en graves o arenes.
Reòfil (Gr. rheo = fluir i filos = amic). Propi de les
aigües corrents (medis, animals, plantes, etc.).
Riquesa faunística. Indica el nombre d'espècies
o altres tàxons diferenciats, presents en cada
localitat, en el moment de realitzar el mostreig.
Significa el nombre total d'espècies, o formes
diferenciades, que viuen en una localitat al llarg
de l'any.
Ritme (Gr. rythmos = moviment periòdic). Modificació periòdica i acíclica (diürna, anual, etc.) d'una
comunitat biòtica. La descripció dels ritmes animals constitueix la fenologia.
Ritron. Zona d'un riu corresponent al tram mig-alt i
que s'estableix en funció de diversos paràmetres
físics, químics i de les comunitats que habiten en
aquest. Es parla d'epi, meso i metaritron.
Rizòmenon (Gr. rhizoo = arrelar i meno = romandre). Comunitat o grup fisionòmic d'organismes
aquàtics que comprèn els que viuen arrelats en el
fons submergit (vegeu Gr. Caròfits, Fanerògames).
Salinitat. Grams de material sòlid inorgànic i soluble contingut en un quilogram d'aigua.
Salobre. Relatiu a l'aigua que resulta de la mescla
d'aigua marina amb aigua dolça. És aigua marina
diluïda en aigua dolça.
Saprobi (Gr. sapros = podrit i bios = vida). S'aplica
als organismes que es desenvolupen a costa de
matèria morta. Designa els organismes que viuen
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en aigua amb matèria orgànica. Vegeu oligomeso i polisaprobi.
Sapròbica, Nutrició (Gr. sapros = podrit, L. nitritio = nodrir). Tipus de nutrició heterotròfica caracteritzada perquè els organismes absorbeixen
els elements nutritius que necessiten a través
de la membrana cel·lular després de digestió
extracel·lular del material orgànic inert.
Saprofític (Gr. sapros = podrit i fyton = plantes). Vegetal que es nodreix a costa de matèria morta més
o menys podrida.
Saprogen (Gr. sapros = podrit i gennao = engendrar). En el sediment dels llacs, la capa superior
on les restes de plàncton, etc. es descomponen
per a donar origen al sapropel subjacent.
Sapropel (Gr. sapros = podrit i pelos = tarquim).
Tipus de sediment lacustre d'origen orgànic, produït en condicions d'escassetat de O2.
Sapropèlic. Que viu o és propi del sapropel.
Saprotròfic (Gr. sapros = podrit i trefo = nodrir). Organismes i comunitats que són sustentats principalment per matèria orgànica morta, i també de
les aigües que ofereixen tals possibilitats de vida.
Senescent (L. senercese = envellir).
1. Espècie que dóna mostres de poca vitalitat,
com si caminara cap a l'extinció.
2. Etapa successional empobrida o pròxima a
truncar la successió (vegeu Gr. un llac al final del
seu aterrament).
Sere.
1. Sèrie de comunitats que se substitueixen entre
si en successió en una zona determinada.
2. Extrems de sèries amb una comunitat clímax
típica del clima d'una part concreta del món.
Sèston (Gr. setho = garbellar). Part sòlida que es troba en suspensió en una aigua natural. Comprén
una part viva: el plàncton més una porció integrada per detrits i partícules minerals: el trípton.
Sideròfil (Gr. sideros = ferro i filos = amic). S'aplica
als organismes que tenen afinitat pel ferro, que
viuen en aigües ferruginoses. S'oposa a sideròfob.
Siderotròfic (=sideròtrof) (Gr. sideros = ferro i trofo = nodrir). S'aplica als medis aquàtics, la ca-
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racterística més important dels quals en relació
amb les comunitats biòtiques, és la presència
de gran quantitat de compostos al ferro en dissolució o suspensió.
Simbiosi (Gr. symbiosis = viure junts). Convivència
de dos organismes distints, que pot portar a associacions de tipus mutualisme, comensalisme,
parasitisme o amensalisme.
Sistema dels halobis. Distribució dels organismes per categories distintes, segons les seues
preferències per distints graus de salinitat.
Sistema dels saprobis. Distribució dels organismes indicadors per categories distintes, segons
les seues preferències per distint contingut en
matèria orgànica.
Successió (L. successio, onis). Procés en virtut del
qual les comunitats biòtiques es van succeint
unes a altres, al pas del temps. Aquesta substitució es fa cada vegada més lenta, i finalment
s’aconsegueix un estat d'equilibri, caracteritzat per la dominància de les espècies que han
triomfat en la competència, siga per la seua major productivitat, siga per condicionar el medi a
favor seu o exercir una acció antibiòtica sobre
altres organismes.
Tactismes (Gr. taxis = dirigir-se una línia o fila).
Moviment d'orientació en resposta a un estímul
en una direcció determinada per l'estímul.
Tanatocenosi (Gr. thanatos = mort i koinoo = reunir). Massa formada per organismes morts i per
secrecions dels vius; les característiques d'una
tanatocenosis reflecteixen, ben sovint, les de la
biocenosi que l'ha originat.
Tàxon (Gr. taxis = disciplina). Cada una de les jerarquies d'una ordenació taxonòmica, recognoscible a qualsevol nivell d'aquesta. Des del regne a
l'espècie són tàxons o categories taxonòmiques.
Taxonomia (Gr. taxis = dirigir-se en fila). Ciència
que dóna noms, descriu i classifica els organismes d'una forma jeràrquica.
Tensioactiu. S'aplica a les substàncies que
s'acumulen en les interfases i que modifiquen la
tensió superficial dels líquids.

Terbolesa. Opacitat deguda a la presència de partícules que reflecteixen la llum lateralment.
Termoclina (Gr. thermo = calor i klino = inclinar). En
un llac estratificat, zona en la grossària del qual
és més violent el gradient de temperatura i per
tant de densitat. (vegeu metalímnion).
Ticoplàncton (Gr. tyche = fortuna i plagkton =
errant). Element accidental del plàncton.
Trípton (Gr. triptos = triturar, consumir). Materials
orgànics o inorgànics, faltats de vida, que les aigües porten en suspensió. Detrits suspesos.
Trocòfora (Gr. trochos = roda i pherein = portar). Larva aquàtica de vida lliure, característica
d'anèl·lids, braquiòpodes, etc. Cos ovoide o fusiforme amb una corona de cilis preoral i una altra
segona postoral.
Turbulent. Circulació d'un fluid quan el moviment
general queda descompost, a escala molt menor,
en una sèrie de moviments a l'atzar de masses de
grandària variable.
Ubic (L. ubique = onsevol). Espècie capaç de viure
en condicions molt variables de l'ambient, siga o
no cosmopolita.
Umbe (L. Umbo = ixent de l'escut). Prominència a
cada costat de la regió del lligament de la petxina
dels mol·luscos bivalves i dels braquiòpodes.
Vèliger (L. velum = vel). Forma larvària d’uns certs
mol·luscos; es desenvolupa a partir de la trocòfora i ja posseeix rudiments del peu, al mantell i a
la conquilla.
Vicariància (L. vicarius = substitut). Separació geogràfica de poblacions ancestrals.
Vicari (L. vicarius = que substitueix). Que substitueix a determinades espècies representant un
paper equivalent en les comunitats de països
on aquella no es troba. Generalment es diu amb
referència a formes pròximament emparentades.
Zoocenosi (Gr. zoon = animal i koinoo = reunir en
comú). Fragment d'una biocenosi substituïda
pels seus elements animals.
Zooide (Gr. zoon = animal). Individu que forma part
d'una colònia d'animals (vegeu Cnidaris, Briozous, etc.).
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Curs alt del riu Palància. Bejís (Castelló). (Processat de F. Martínez-López).
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Processat de F. Martínez-López

RIUS I RIEROLS

Riu Serpis a les proximitats d'Alcoi (Alacant).
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Processat de F. Martínez-López

Riu Bergantes al seu pas per Forcall (Castelló), a les proximitats de les quals cita BOETERS dues espècies de Moittessieridae.

Riu Sénia (Castelló), a les proximitats de la font de Sant Pere.
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Processat de F. Martínez-López
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Riu Millars, a la proximitats de font de Baños, on l'aigua sorgeix a 26 ºC. Montanejos (Castelló).
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Processat de F. Martínez-López

Riu Millars, pròxim a l'entrada de l'embassament d'Arenós (Montanejos, Castelló).

Riu Palància (Castelló), on es localitzen algunes espècies de Pisidium.
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Barranc de la Maimona, tributari del riu Millars. Fuente la Reina (Castelló).
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Riu Montán (Castelló), molt afectat pels efectes de l'estiatge.
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Processat de F. Martínez-López

Riu Cabriol al seu pas per Vadocañas (Venta del Moro, València). Límit amb la província de Conca. Hi ha surgències termals que permeten
l'existència d'importants poblacions de Melanopsis tricarinata.

Riu Magre. Hortunas, Requena (València), on es localitzen diverses espècies de família Limneidae.
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Vista aèria del curs alt del riu Túria (València).

174

Processat de F. Martínez-López

Annex fotogràfic

Riu Mijares (València), prop de la seua confluència amb el Magre, on se cita Chondrobasis levantina.
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Processat de F. Martínez-López

Riu Mijares, tributari del riu Magre, on se cità per primera vegada Ferrisia fragilis a la província de València.

Arroyo Albosa. Penén (Requena, València) on es localitzen diverses poblacions de Limneidae.
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Processat de F. Martínez-López

Arroyo d'Alcantarilla. Los Duques (Requena, València).

Confluència del riu Rodeche amb el riu Millars en el límit amb la província de Terol.

177

Mol·luscos d'Aigües Continentals de la Comunitat Valenciana

FONTS

La seua fauna de macroinvertebrats està constituïda,
preferentment per mol·luscos, crustacis, diverses
ordres d'insectes, oligoquets, hirudinis i turbel·laris,
predominant els mol·luscos, els crustacis i els tricòpters (TAPIA, 1996).

Processat de F. Martínez-López

La naturalesa carbonatada dels terrenys de la Comunitat Valenciana doten l'aigua de les seues fonts d'una
reserva alcalina elevada, els trets diferencials de la
qual, en funció de la seua fisicoquímica, són la mineralització, la influència marina i l'agrícola.

Font San Marcos (Sinarcas, València). Brollador més al nord de la Comunitat Valenciana on habita Galba truncatula.
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Font Masalucas (Sot de Chera, València), on es localitza Galba truncatula.
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Processat de F. Martínez-López

Font de Mario (Venta del Moro, València), on habita Gyraulus laevis.

Font Flores (Requena, València). Bassa d'acumulació on brolla l'aigua. Ací habiten Planorbis planorbis i Pisidium personatum.
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Processat de F. Martínez-López

Fuencaliente (Requena, València). L'aigua brolla entorn dels 20 ºC, per la qual cosa hi ha grans poblacions de Melanopsis tricarinata
iTheodoxus fluviatilis.

Font Les Aigües (Ayora, València), on habita Chondrobasis levantina.
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Font Caroche (Teresa de Cofrents, València) on habita Chondrobasis levantina.
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EMBASSAMENTS

llacs, quant a estructura i dinamisme, amb els seus
períodes d'estratificació i mescla, donen lloc en els
embassaments a una organització intermèdia característica, i apareix una asimetria entre les proximitats
de la presa i la cua de l'embassament.

Processat de F. Martínez-López

Des del punt de vista limnològic, l'embassament ha
de considerar-se com un híbrid entre el riu i el llac.
Així, l'organització segons l'eix horitzontal dels rius
amb intercanvis importants de materials amb els
ecosistemes terrestres i l'organització vertical dels

Vista aèria de l'embassament d'Arenós-Montanejos (Castelló). Riu Millars.
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Processat de F. Martínez-López

Vista aèria de l'embassament de Buseo (Chera, València). Riu Reatillo.

Vista aèria de la cua de l'embassament de Forata (Yátova, València). Riu Magre.
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Processat de F. Martínez-López

Vista aèria de l'embassament de Cortes de Pallás (València). Riu Xúquer.

Vista aèria de la cua de l'embassament de Benaixeve. Riu Túria (València).
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LLACUNES COSTANERES

marina, que dóna lloc a les aigües salobres, que són
aigua de mar diluïda i, per això, les seues relacions
iòniques s'assemblen més a les de l'aigua marina
que a les de l'aigua dolça.

Liquidámbar

La influència de l'aigua marina i les aigües freàtiques que afloren després de travessar sediments
més o menys salinitzats origina aquests ecosistemes que, per la seua composició química, presenten
unes propietats intermèdies entre l'aigua dolça i la

Llacunes d'Almenara (Castelló). Detall d'una de les llacunes de la mateixa localitat, on habita Bythinia leachi.
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Processat de F. Martínez-López

Marjal de Torre La Sal (Ribera de Cabanes, Castelló), constituït per aigües salobres.

Salines del sud d'Alacant, al terme de Torrevieja, que constitueixen l'hàbitat típic d'Hydrobia, Ecrobia y Truncatella.
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Processat de F. Martínez-López

Detall de llacuna costanera al sud d'Alacant (el Fondó). Constitueix l'hàbitat típic de diversos Hidrobiidae.

Llacuna costanera situada al sud d'Alacant (Santa Pola) d'aigües típicament salobres.
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ACCIONS ANTRÒPIQUES
CONTAMINACIÓ FLUVIAL

Processat de F. Martínez-López

La inexistència de plantes depuradores, tant per a aigües industrials com fecals, provocà que alguns rius

de la Comunitat passaren a ser pràcticament estèrils,
amb la pràctica desaparició de la fauna de macroinvertebrats i peixos, amb acumulació de sediments de
metalls pesants.

Riu Palància (Jérica, Castelló). Entrofia produïda per l'abocament d'aigües fecals, amb una gran proliferació d'algues filamentoses (Cladophora, etc.).
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Confluència del riu Montan amb el riu Millars en les proximitats de Montanejos (Castelló), on el primer aporta al segon pol·lució fecal.

190

Processat de F. Martínez-López

Annex fotogràfic

Riu Magre (El Pontó, Requena).
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Processat de F. Martínez-López

La pol·lució del riu Magre adquirí una gran importància a causa dels abocaments de fàbriques d'assaonats,
alcoholeres i aigües negres de les poblacions, amb

Processat de F. Martínez-López

Riu Magre (Marina, Requena).

Riu Magre (Pont de Jalance, Requena).
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l'extinció total de la flora i la fauna. Actualment es
troba en vies de recuperació.
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urbanes, que va arribar a ser insuficient el rendiment
d'alguna planta depuradora.

Processat de F. Martínez-López

El riu Serpis es trobà alterat summament pels abocaments de les indústries tèxtils i les aigües negres

Riu Serpis aigües avall de la població d'Alcoi (Alacant).
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CONDICIONAMENT I DESSECACIÓ DE FONTS

Processat de F. Martínez-López

Font Flores (Requena, València) abans (esquerra) i després (baix)
del seu “condicionament”. En aquesta font se cità Josefus aitanica.
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Font de Los Morenos (Los Duques, Requena, València). Abans
(dreta) i després (baix) de les obres de la seua transformació. Les
seues aigües són atalasohalines, de caràcter mineromedicinal, amb
un caràcter termal lleuger (18,2 ºC) i de tipologia sulfatocàlcica. Ací
arribà a viure el foraminífer d'origen marí Labrospyra jeffreysii, avui
desaparegut. Segueixen habitant-les Galba truncatula y Potamopyrgus antipodarum.
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Font de Rozaleme (Requena, València). Abans (esquerra) i després de la sobreexplotació dels aqüífers (dreta) per la construcció de pous
a les seues proximitats. Vegeu la diferència de cabal. Es tractava d'un brollador cabalós amb aigües de qualitat excel·lent on coexistiren
els mol·luscos Melanopsis tricarinata i Theodoxus fluviatilis amb el crustaci decàpode Dugastella valentina, associat tantes vegades als
mencionats gasteròpodes.
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