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A Europa només podem trobar dues aranyes del gènere Dolomedes, D. 

fimbriatus i D. plantarius. La primera es pensava que estava extingida a la 

península Ibèrica després que el 1926 es reportés l'última citació. No obstant 

això, i després d’alguna recerca infructuosa, al cap de 70 anys es van 

començar a trobar exemplars al nord de la península. D’altra banda, D. 

plantarius no s'havia citat mai fins que arran d’un estudi dels amfibis portat a 

terme per l'associació El Blauet, a les deveses de Salt, es va trobar el primer 

exemplar per la península Ibèrica. A partir d'aquest primer individu es va 

constatar que l'aranya no era un simple exemplar erràtic. Es van trobar 

nombrosos exemplars a la mateixa bassa a Salt i posteriorment en diverses 

basses, sempre al costat del riu Ter. Aquesta aranya de grans dimensions és de 

costums estrictament aquàtics, on acostuma a caçar petits invertebrats 

aquàtics i menys sovint algun vertebrat, com capgrossos o peixos petits. És 

capaç de caminar per sobre de l'aigua o submergir-s’hi envoltada per una capa 

d'aire atrapat a dins dels seus pèls hidrofòbics. Probablement, més que una 

espècie invasora, es tracta d'un altre cas del gran desconeixement de la 

riquesa d'aranyes que podem trobar a casa nostra. A l’Europa continental, on 

és una espècie moderadament freqüent, es troba classificada com a vulnerable 

per la UICN, però en altres països on la seva presència és més baixa, com a 

Anglaterra, es troba estrictament protegida i es necessita una llicència per 

efectuar qualsevol acció que pugui destorbar l'hàbitat d'aquesta aranya. A més, 

es porten a terme projectes per millorar l'estat de les seves poblacions. 

A causa de les poques localitzacions que s'han trobat fins ara i de la 

conservació que rep en certs països on no és gaire abundant, és important que 

es conegui aquesta aranya per reportar noves citacions i per conèixer més bé 

la distribució d'aquesta espècie a casa nostra. 
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